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

Verdeler 
VOLKSWAGEN - AUDI -

Tel. 02 /582 .13 .12 
02 /582 .04 .10 

PORSCHE 944 

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

Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie 

Houtzagerij 

DE ROOSE N.V. 
Algemene hout- en platenhandel 

Schaverij 
AFD NINOVE - 9400 

Steenweg naar Aalst 496 
Tel 053-66 83 86 

AFD OKEGEM - 9471 
Leopoldstraat 114 
Tel 054-33 17 51 

054-33 11 49 

Kostuums naar maat 
HERENKLEDING 

rmees 
Steenhouwersvest, 52 

ANTWERPEN 

BLOEMEN ROUWKRANSEN 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

\ ETRA P V B A 

iim, HEIHOEFSEWEG 1 
t^^rj^ 2520 EDEGEM 
^ 4 ^ Tel 03/457 23 89 

m DELILLE Jan 
D.D.H. Verzekeringen 

& Hypoteken 

Kempenstraat 3, 3590 Diepenbeek 
Grotestraat 83, 3631 IVIaasmecheien 

Tel.: 011/32.49.86/81.46.25 
011/76.49.33 

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 

FRANSSENS OPTIEK; 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z. 
Tel. 03-321.08.96 
Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.64.75 
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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 

H^ 
N.V. ZAKENKANTOOR 
HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

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



VERKEERDE 
SCHATTENJACHT 

W
IJ hebben hier verleden week enkele voor
beelden aangehaald van de nieuwe re-
geerstijl die de regering Dehaene-Coëme 
wil hanteren, de voorbeelden behelsden 
vooral de scheve samenstelling van de 
ministerploeg en het geharrewar rond Sa
bena. Wij kunnen de waslijst deze week 
nog aanvullen met daarbovenop een be
twistbaar sociaal luik. De belangengroe
pen, wij gebruiken niet graag het begrip 
sociale partners, hebben reeds uitge

haald. 
ACV en ABVV openden de reeks middels een advertentie-

bericht-aan-de- regering. Deze zal, als zij geld wil vinden dat 
vooral in endere zakken dan de hunne moeten zoeken. En de 
twee denken dan vooral aan de zelfstandigen en de vrije 
beroepen. Wat vanwege de kristelijke zelfstandige onderne
mers (NCMV) het advertentie-antwoord-bericht-aan-de-rege-
ring opleverde dat, als de regering geld wil vinden zij dat 
vooral niet bij het kleinbedrijf moet zoeken. 

De ministers van Dehaene I, die het etiket van een van deze 
via advertenties rivalizerende belangengroepen dragen, zul
len werk hebben om dat eerst onder 
mekaar uit te vechten en dan later de 
Begrotingsminister die uit VEV-stal 
komt, van hun gelijk te overtuigen... 

Minister van Middenstand en Land
bouw André Bourgeois, die door het 
NCMV geclaimd wordt, heeft reeds zijn 
lesje meegekregen. De belangengroep 
laat daar geen onduidelijkheid over 
bestaan: Bourgeois ,,behoort bij het 
NCMV-politiek komitee" en moet dit en 
moet dat. 

Dehaene I heeft ondertussen reeds 
kleur bekend, en dan wel sterk anti
sociaal getint. Vooral omdat de maatre
gelen samenvallen met de 9 miljard 
vers geld voor de Sabena-put stemmen ze ons bitter. Het is 
alsof de eerste belastingsoogst reeds onmiddellijk afgeroomd 
wordt... 

Bourgeois zal aan zijn KMO's in de bouw mogen gaan 
uitleggen waarom de BTW met 2,5% verhoogd wordt, de 
maatregel treft niet alleen de sektor maar ook de families die van 
een woning dromen. De Bond van Grote en Jonge Gezinnen 
sprak van een ,,onverantwoorde maatregel". 80% van de 
nieuwbouw situeert zich in Vlaanderen waar in sommige 
streken nog nood is aan betaalbare woningen, duizenden 
jonge mensen zitten te popelen om een eigen huis met een 
tuintje te verwerven. De BGJGB weet daar alles van, zij noemt 
een eerste gezinswoning ,,een noodzakelijke behoefte". 

De verhoging van de BTW tot. 12% voor de sociale 
huisvesting zal dan weer de plannen van de Vlaamse 
regering dwarsen, deze wou zo'n 30 miljard in de sektor 
investeren. Kan dat nu nog met zo'n verhoogde BTW? 

Verheugend is de beslissing om de BTW-tarieven voor de 
vernieuwbouw op 6% te houden. Er is op dat vlak nog zeer 
veel te ondernemen, vooral in de steden en op het platteland. 
Het kan een stimulans zijn om ook in Vlaanderen de renovatie 
van woningen ernstig aan te pakken, tot nu toe situeerde deze 
zich voor 80% in Wallonië en in Brussel. 

De maatregelen in de bouw vinden wij ronduit schandalig 
en de VU Vlaamse Vrije Demokraten heeft er dan ook goed 
aangedaan te eisen dat het BTW-tarief voor sociale woning
bouw en voor een eerste gezinswoning naar 6% teruggaat. 
Te meer daar de verlaagde hipoteekrente van dit ogenblik 
voor een gunstig klimaat zorgt. 

Zou de regering voor het aanzuiveren van het federale 
miljardentekort niet beter met wat meer overleg te werk gaan 
en op die vijvers gaan vissen waar de schatten van een door 
haar niet ernstig bestreden fiskaal profitariaat en van haar 
eigen verkeerde uitgaven op de bodem liggen? Van een 
verkeerde schattenjacht gesproken! 

Natuurlijk moeten wij ook even terug komen op het Sabena-
dossier dat nu volgens Dehaene-metode in fazen wordt 
gehakt. De maatschappij wordt eerst met nog eens 9 miljard, 
hoofdzakelijk Vlaams geld, gedepanneerd, wordt daarpa een 

NV, en dan... Ja, wat dan? Aan de 
Franse staat verkocht? Opgeslorpt? 
Het vooruitzicht van een tot tussensta
tion uitgekleed Zaventem is niet denk
beeldig! 

Laten CVP en SP dit zomaar over 
zich gaan? Waar is hun dadendrang 
die na 24 november zo scherp stond 
heen? Is dit een voorbeeld van de 
,.verhoogde Vlaamse weerbaarheid" 
die CVP-voorzitter Van Rompuy met 
zoveel verve had aangekondigd? 

Voor de VU Vlaamse Vrije Demokra
ten kan de Sabena-uitverkoop niet. De 
Vlaams-nationalisten willen dat de 
Vlaamse regering het dossier tot een 

belangenkonflikt uitroept en er mee naar het overleg komitee 
federale regering- deelregeringen trekt. Het is noodzakelijk 
dat de VU, samen met Vlaamse verenigingen!, de gepande 
afwikkeling van dit dossier verhindert en de maatschappij met 
nieuwe voorstellen een eerbare én leefbare toekomst geeft. 
Hopelijk biedt het aantreden van de nieuwe, en naar men zegt 
zakelijke, OW-voorzitter voor een gezamelijke aktie daartoe 
de kansen. 

Ook inzake de ongrondwettelijke Waalse wapenverkoop 
laten CVP en SP maar begaan. De strakke pacifistische taal 
van SP-voorzitter Vandenbroecke tijdens de wapenkrisis van 
september-oktober '91 heeft plaats gemaakt voor... stilte. PS 
en PSC zitten in een zetel om hun plannen uit te voeren. 

Is dit een veeg teken voor het nakende gesprek van volk tot 
volk? 

Maurlts Van Liedekerke 
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INHOUD 
7 Zondag stapt al wat naam en 

faam heeft in Vlaanderen en 
verenigd is, hand-in-hand op 
voor meer verdraagzaamheid 

en demokratie. De VU doet officieel 
niet mee, al zullen honderden VU-
leden en -mandatarissen wel mani
festeren. Willy Kuijpers legt uit. 

9 Wat betekenen de Gatt-be-
sprekingen voor de Vlaamse 
ondernemers? Heel wat, zo 
blijkt uit de bespiegeling van 

Hans De Belder. 

10 
De regering Dehaene I is 
met groot geweld uit de 
startblokken geschoten. 

11 Een van de eerste maat
regelen die Dehaene 
nam, was Sabena weer 
geld toeschuiven. In fa

zen schuift de luchtvaartmaat
schappij zo richting Air France. 

KOMPUTERS... 
zijn nuttige instrumenten, zolang 
ze je niet in de steek laten. 

Hoewel de redaktie geen 
moeilijkheden ondervond met de 
invoering van het 19,5 %-tarief, 
lieten onze tekstverwerkers het 
deze week toch afweten. 

Dankzij onze roemruchte plan-
trekkerij en wat nachtelijke assis
tentie werd de wekelijkse klus 
uiteindelijk toch geklaard (met 
onze dank aan Nico Moyaert). 

Mochten er U in dit nummer, 
ondanks onze inspanningen, 
toch nog onvolkomenheden op
vallen, gelieve dan onze veront
schuldigingen te aanvaarden. 

De Redal(tie 

^ ^ In Slovakije neemt de Slo-
I / l vaakse Nationalistische 
I * y Partij het op voor de onaf

hankelijkheid. De SNP 
bracht recent een bezoek aan de 
EVA. 

^ • • Verleden weekend be-
I 1 % toogden meer dan 3.000 
I ^ ^ Basken in Brussel voor 

onafhankelijkheid. Gewe
zen senator en Baskofiel Walter 
Luyten ontbrak niet op het appel. 

^ • • De Rijksuniversiteit van 
I i Gent bestaat 175 jaar. 
I f Lang genoeg om er een 

uitgebreid omslagverhaal 
aan te wijden. 

ƒ ^ ^ De Ritzen-rel over het Ne-
3 I derlands in het Neder-

^ ^ I lands hoger onderwijs 
had het voordeel dat men 

boven de Moerdijk wakker schoot 
en inzag dat alles met onze taal 
geen koek en ei is. 

/ % / % Nu de voetbalkompetitie 
3w\ langzaam naar de ont-

^ ^ knoping kruipt, stijgt de 
spanning niet alleen bo

venaan de rangschikking, maar ook 
onderaan. Daar wordt een jaarlijks 
weerkerende strijd tegen het spook 
van de degradatie gevoerd. 

(Omslag: De openingsplechtigheid op 9 oktober 
1817. Dia: RUG). 
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Het werd „ja" aan De Klerk in Zuid-Afrika. Oe blanke stemgerechtigde 
bevolking kwam dinsdag massaal zijn stem uitbrengen in het referendum over 
de afschaffing van de apartheid. Een „ja"-stem betekent dat president De 
Klerk zijn hervormingsprogramma kan verderzetten. Hij had de overwinning in 
dit referendum nodig om de laatste en belangrijkste hervorming te verwezen
lijken: de invoering van een grondwet die aan de meerderheid van de 30 
miljoen zwarten in Zuid-Afrika politieke rechten geeft. (foto ap) 

DE FEYTER 
René De Fey/er werd verkozen als nieuwe 

voorzitter van het Overlegcentrum van 
Vlaamse Verenigingen (OVV). In dit overkoe
pelend bestuur van de grote Vlaamse strijd
en kultuurverenigingen volgt hij Davids-
fondsvoorzitter Van Gerven op. Het voorzit
terschap van het O W komt, via toerbeurt, 
telkens voor een periode van twee jaar toe 
aan een voorzitter van één van de grote 
Vlaamse fondsen. 

Hoewel De Feyter eerder bekendheid ge
niet als topman van het Vlaams Ekonomisch 
Verbond, werd hij onder impuls van Richard 
Cells in zijn funktie van ANZ-afgevaardigde 
naar voren geschoven. Er waren geen tegen
kandidaten. 

Volgens de Gazet van Antwerpen (17/3) 
ziet De Feyter zichzelf in de eerste plaats als 
„technische voorzitter". Hij wil niet proberen 
zijn eigen standpunten op te dringen, maar 
wil zoveel mogelijk streven naar een konsen-
sus binnen de rijkelijk geschakeerde Vlaam
se beweging. Die Vlaamse beweging is al
vast een stuk minder rijkelijk geschakeerd 
sedert het socialistische Vermeylenfonds 
zich enkele weken geleden terugtrok uit het 
OVV. Het O W zou onder invloed van het 
Vlaams Blok in toenemende mate verrecht-
sen, zegt het Vermeylenfonds. Misschien 
slaagt de opvolger van Van Gerven er wel in 
om het socialistisch kultuurfonds terug bin
nen te halen. 

In privé-gesprekken, zo meldt de Gazet 
van Antwerpen, liet René De Feyter zich 
meermaals nogal laatdunkend uit over de 
prestaties en de bekwaamheden van sommi
ge Vlaamse politici. Hij verwijt hen vooral te 
weinig haar op de tanden te hebben, gekop
peld aan een gebrek aan vizie. Als OW-
voorzitter zal De Feyter kunnen bewijzen zelf 
wel over voldoende tandenhaar en vizie te 
beschikken. 

Op dezelfde vergadering waarop De Fey
ter werd verkozen, besliste het OVV ook het 
Katoliek Vlaams Hoogstudentenverbond 
(KVHV) en de Federatie van Vlaamse Vrou
wengroepen (FW) te koöpteren in het be
stuur. 

BLAUWMUTSEN 
De Belgische blauwmutsen in het voorma

lige Joegoslavië zullen samen met het kon-
tingent van het voormalige Rode Leger gele
gerd worden in Oost-Slavonië. In totaal moe
ten 500 Belgische militairen straks een blauw 
mutsje opzetten. 

Ze vertrekken bepaald niet naar een va
kantiekamp. In Oost-Slavonië ligt bvb. Vuko-
var, een van de streken in Kroatië die het 
meest geweld hebben gekend. Ook Osijek, 
de stad waar de schendingen van het staakt-
het-vuren het meest frekwent zijn, ligt in dat 
gebied. De streek waar de Belgische tentjes 
zullen opgeslagen worden heet de gevaar

lijkste regio van het verscheurde Joegoslavië 
te zijn. 

29 landen zullen deelnemen aan de vre
desmacht van de VN. Samen leveren deze 
landen 14.000 blauwhelmen, in te zetten in 
Oost- en West-Slavonië en Krajina. 

BOZE ORTODOKSEN 
De ortodokse kerkleiders zijn niet tevreden 

over de zieltjeswinnerij die de katolieke kerk 
op dit ogenblik in het voormalige Oostblok 
aan de dag legt. In de slotverklaring na een 
driedaagse bijeenkomst veroordeelden ze 
de aktiviteiten van de uniaten, dat zijn de 
kristenen die de oosterse ritus volgen, maar 
het gezag van de paus erkennen. 

De ortodokse leiders vinden dat het Vati-
kaan de uniaten gebruikt om zijn invloed in 
landen als Rusland, waar de bevolking tradi
tioneel ortodoks is, uit te breiden. Ze spraken 
zich uit tegen het met geweld bezetten van 
kerken, zoals in de Oekraïne gebeurt, en 
tegen het elkaar wederzijds ekskommunike-
ren. 

De ortodokse leiders zijn er geen voorstan
der van om de kontakten met de roomskato-
lieke kerk te verbreken. De deelnemers aan 
de konferentie waren het oneens over de 

wijze waarop de ortodoks-katolieke dialoog 
gestalte moest krijgen. 

MAASVERVUILING 
De Waalse minister van Leefmilieu Guy 

Lutgen werd flink op z'n nummer gezet door 
Greenpeace. Toen enkele weken terug Ne
derland op stelten stond omdat het Maaswa-
ter zo vervuild was dat er geen drinkwater 
meer gewonnen kon worden, wast Lutgen de 
handen van de Waalse industrie in onschuld. 
Er is in Wallonië geen bedrijf dat tegelijkertijd 
aniline en piridines produceert, verzekerde 
Lutgen. 

Zo een bedrijf is er wel. Greenpeace ont
dekte dat het bedrijf Sopar in Marche-les-
Dames wel degelijk die giftige stoffen in de 
Maas loost. Lutgen stond met rode kaken. 
Bovendien bleek het bedrijf niet eens over de 
nodige lozingsvergunning te beschikken. 

TenNijl Sopar ontkende piridine en aniline 
geloost te hebben (volgens het motteballen 
producerend bedrijf worden deze stoffen in 
de vestiging te Marche-les-Dames niet ge
bruikt), beweert de Nederlandse milieuorga-
nizatie Stichting Reinwater het Luikse bedrijf 
Union de Cuivre et Alliages betrapt te heb
ben op het lozen van afvalwater met zeer 
hoog kopergehalte in de Vesder. 
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DOORDEWEEKS 

20 JAAR FLAMANT 
De liberale volksvertegenwoordiger Emile 

Flamant zit al 20 jaar in het parlement. 
Nochtans hebben we van de man met die zo 
sprekende naam nog nooit gehoord. Hij is in 
die tijd wel gepromoveerd tot voorzitter van 
het ziekenfonds De Voorzorg en van de 
Landsbond der Liberale Mutualiteiten. De 
liberale krant Het Laatste Nieuws meldt, 
ironie Is zelfs dit blad niet vreemd, dat 
Flamant zijn job nooit opgegeven heeft voor 
een of andere ministerportefeuille. Flamant 
is dus „ne goeie". 

Heel wat kopstukken uit de P W en uit de 
liberale zuil waren aanwezig bij de huldiging 
van het kamerlid in Gent. In de laudatio's 
werd de eenvoud, de bescheidenheid, de 
hoffelijkheid en de afschuw van spektakel 
van Emile Flamant geroemd. Flamant is een 
harde, stille werker. Van dat soort mensen 
hebben we er meer nodig, werd naar verluidt 
gezegd. Harde en stille werkers, er wacht u 
een 20-jarige karrière van parlementslid voor 
de P W ! 

SPITAELS ZOEKT 
GELD 

De Waalse gewestpremier Guy Spitaels is 
driftig op zoek naar geld. Toen hij nog PS-
voorzitter was had hij zijn lakeien al op pad 
gestuurd om het Franstalig deel van het kijk
en luistergeld op te eisen, maar zij kwamen 
totnutoe van een kale kermis thuis. Als 
gewestminister ziet de Spit nu mogelijkhe
den m Europa. 

Spitaels is de mening toegedaan dat zijn 
regio in aanmerking komt voor hulp van het 
EG-kohesiefonds. Dit fonds werd opgericht 
om de armere EG-landen als Portugal, Span
je, Ierland en Gnekenland te steunen. Om er 
een beroep op te doen, moet ht gemiddelde 
inkomen van het land lager liggen dan 90% 
van het EG-gemiddelde. 

Volgens Spitaels was dit voor '89 het 
geval. Het gemiddelde inkomen in Wallonië 
bedroeg toen 81,7% van het EG-gemiddel
de, tegenover 102,7% in Vlaanderen en 
158,6% in Brussel. 

KOMMERCIELE TV-
SPONSORING 

BIJ de openbare omroep maakte de aftre
dende raad van bestuur, volgens het om-
roepdekreet, zijn meerjarenplan („testa
ment") bekend. In de nieuwe raad van be
stuur doet het Vlaams Blok zijn intrede. De 
door vriend en vijand wegens zijn kennis van 
zaken gerespekteerde VU-vertegenwoordi-
ger Toon Van Overstraeten, wordt eveneens 
vervangen De gewezen hoofdredakteur van 
WIJ mag met meer opnieuw zetelen. Hij 

Vlaams minister Johan Sauwens ondertekende in De Haan het besluit om het 
resterende gedeelte van de Koncessie van de badplaats op het voorontwerp 
van lijst te plaatsen voor bescherming als dorpsgezicht. Hierdoor wordt de 
procedure opgestart om een lijst aan te leggen met de tipische gebouwen in 
Anglo-Normandische stijl, en meteen bestaat de kans dat ook de prachtige 
belle époque-villa „Le Coeur Volant" van sloop wordt gered. Dat gebouw uit 
het begin van de eeuw was precies de aanleiding voor het bezoek van de 
minister voor Monumenten- en Landschapszorg. Het voormalige hotel kende 
z n eigen geschiedenis. Onder meer Albert Einstein verbleef er vlak voor de 
tweede wereldoorlog. Het hotel sloot recent z'n deuren. Het werd verkocht 
aan een Kortrijks zakenman die het pand wil slopen en er een appartementvilla 
wil bouwen. 

(foto vum) 

wordt vervangen door Walter Luyten, die op 
24 november niet meer verkozen raakte als 
senator. 

De openbare omroep stevent volgens haar 
aftredende raad af op een tekort van 151 
miljoen frank volgend jaar en 1,5 miljard 
frank in 1996 indien het subsidiebeleid niet 
verandert. De BRTN vraagt nu een mini-
mumdotatie, gekokpepld aan de omroepin-
deks, die sneller stijgt dan de gewone prijsin-
deks. Bovendien wil men bijkomende inkom
sten aanboren door de beperkingen voor 
kommercièle televisiesponsoring op te hef
fen. 

De Vlaamse openbare omroep heeft zo 
ongeveer het laagste budget van Europa. 
Haar werking lijkt misschien met in het ge
drang te komen, maar nochtans is dit wel zo. 
Het gebrek aan mensen en middelen laat zijn 
sporen na; noodzakelijke technische inves
teringen worden bij gebrek aan middelen 
uitgesteld. 

FEDERAL EXPRESS 
Het koerierbedrijf Federal Express breekt 

zijn tenten in Zaventem op. Voor één mei 
moeten al honderden werknemers de deur 
uit. Het koeriersbedrijf wordt het slachtoffer 
van een keiharde konkurrentiestrijd. Fedex 
zal zich wel drijvende kunnen houden in de 
VS, maar in Europa liep het spaak. Tweeder
de van de 9.000 Europese werknemers moet 
afvloeien. 

Met de koeriermaatschappij TNT werd een 
akkoord afgesloten voor Europa. Vanaf be
gin mei al zal TNT optreden als agent voor de 
verzendingen naar tien Europese staten die 
niet rechtstreeks door Federal worden be
diend. 

De beslissing heeft ook zware gevolgen 
voor Sabena. Federal liet immers zijn vlieg
tuigen onderhouden bij de Belgische lucht
vaartmaatschappij, die zelf al in archieslech 
te papieren zit. TNT laat evenwel zijn vliegtui
gen in Duitsland onderhouden. 
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KORTWEG 

• De universiteiten willen tiet mai(-
simum Inschrijvingsgeld voor 
niet<beursstudenten verhoogd zien 
tot 17.000 fcank. Vanuit de studen
tenwereld worden massale protest-
akties In het vooruitzicht gesteld 
indien de Vlaamse regering het ad
vies van de Vlaamse interuniversi
taire raad volgt. 

• John Cordier nam ontslag ais 
voorzitter van KV Mechelen. Hij 
bli|ft nog wel in de raad van beshiur 
zitten. Cordier wil zich volledig Icun-
nen inzetten voor zijn bedrijjf Telin
fo, dat in moeilijicheden verlteert. 

• Waarschijnlijk meer dan 400 
mensen kwamen om bij een aard» 
beving in de Turkse provincie Er-
zincan. 

• Als herinnering aan de rol die de 
Poolse strijdkrachten speelden bij 
de bevrijding van ons land, wordt 
volgende maand een Poolse leger
eenheid omgedoopt tot Regiment 
Vlaanderen. 

• Kultuurminister Weckx heeft 
plannen om nog voor het einde van 
het jaar een vaste boekenpriis In 
te voeren. De uitgeverswereld 
dringt reeds jaren aan op een vaste 
prijs voor het boek. De Europese 
kommissie en het Europees Hof 
daarentegen hebben bezwaren om
dat dit strijdig zou zijn met het 
Verdrag van Rome. 

• Jean Gol werd gekozen tot nieu
we voorzitter van de PRL Alle le
den van de Franstalige liberalen 
mochten stemnten. Ongeveer een 
vijfde heeft dat effektief gedaan. 

• Boris Jettsln, president van Rus
land, wil een Russisch leger op
richten. Om er nauw op toe te zien 
dat de heie operatie van een leien 
dakje ioopt, besloot hij bovendien 
zichzelf tot minister van Defensie te 
benoemen. 

• Vorig weekeinde braken in het 
centrum van Brussel weer rellen 
met migranten los. Jonge migran
ten legden bloemen neer op de 
plaats waar een jonge Maroidtaan, 
die later zelfmoord pleegde, door 
de politie neergeslagen zou zijn. 
Nadien begonnen er baldadighe-
den en werd het politiekantoor be
stormd. Een man werd gewond 
door messteken. Hier past een zeer 
kordaat optreden van de ordedien
sten tegen de aanstokers, zoals 
ffligrantenkommissarls D'Hondt 
opmerkte. 

22 MAART, HAND IN HAND 
VOOR VERDRAAGZAAMHEID 

Zondag 22 maart grijpt de betoging voor 
demokratle en verdraagzaamheid plaats. 
Heel wat organizatles uit de vredes-, mi
lieu-, derde wereld-, arbeiders-, jeugd-, 
senioren-, vrouwen- en migrantenbewe
ging roepen op om ,,liand In hand" deel te 
nemen. Ook politieke partijen zullen aan
wezig zijn. De Volksuniejongeren zetten 
zich vierkant achter de doelstellingen van 
de manifestatie. En de VU? We vroegen 
het aan algemeen sekretaris Willy Kuij-
pers. 

„De Volksunie laat haar afdelingen vrij en 
schaart zich achter de leeuwevlaggen van 
een aantal Vlaamse verenigingen die aan 
deze optocht deelnemen." 

• Waarom doet de VU officieel niet mee? 
De Volksunie is toch niet tégen verdraag
zaamheid en demokratle? 

„Integendeel. De Volksunie beklemtoont 
zeer sterk deze maatschappelijke bazisge-
gevens. Wij hebben immers van bij ons 
ontstaan in 1954 meer dan voldoende onver
draagzaamheid ervaren. En vergeet niet dat 
de hele Vlaamse beweging een meer dan 
160 jaar lange strijd is voor méér bestaans
recht, voor méér demokratle. 

Het moet me echter van het hart dat 
sommige verenigingen die waarden pas na 
de 24-novemberverkiezingen overijverig ont
dekten ! Maar zij zwegen zoveel keren tijdens 
de repressietijd, tijdens vele anti-Vlaamse, 
verzuilings- en machtsdossiers. Denk maar 
aan de Grendelgrondwet m '70-71, de socia
le zekerheid of de Sabena-uitverkoopl" 

• Is de 22-maart-manlfestatle niet een 
beetje een anti-Vlaams-Blok-betogIng? 

,,lk hoop dat het dat niet wordtI Kijk maar 
naar Frankrijk, waar dergelijke izolerende 
houding oud-kolonel en staatsnationalist Le 
Pen méér dan goed uitkomt. Izoleren, zolang 
je demokratisch kan optreden en praten, is 
binnen de politiek verkeerd. Het Vlaams Blok 
vraagt niet beter dan die martelaarsrol te 
mogen spelen. Zodoende moet deze partij 
nooit dialogeren of nuanceren, laat staan tot 
een vergelijk komen. En dat oogt natuurlijk 
goed bij mensen die met door-denken." 

• Welke rezultaten kan zo'n massamani
festatie opleveren? 

„We/, ik hoop dat door een suksesrijke 
optocht, zeker de grote zuilen, zich bewust 
worden dat de vierde wereld in Vlaanderen 
vooraan moet staan in het Vlaams beleid. 
Het gaat over de ongeveer 10% mensen en 
omgeving die rechtstreeks te kampen heb
ben met het onrecht van de kansarmoede. Ik 
hoop dat de misdaad van de fiskale fraude, 
het gebrek aan woonrecht, de verkeers- en 
sociale onveiligheid, de partikratie, enz... 
een flinke schop zullen krijgen. Want dat is 
de protestondertoon van Jan ModaaI's woor
den, en geloof me al lang voor 24 november 
1991." 

• Stapt u zelf mee? 
„Jazeker! De Volksunie heeft als volksna-

tionale en federalistische partij van bij haar 
ontstaan steeds gepleit voor solidariteit. En 
met Lodewijk Dosfel voor „een goed gezag". 
Daar blijven we hand-in-hand met elkeen die 
ze eerlijk reiken wil, onverminderd achter
staan!" 
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PERSSPIEGEL 
Met de rooms-rode zegen die De-
haene kreeg in het parlement kon 
hij aan het werk. Door de leeuwe
huid die de Vlaamse leden van 
die regering hebben aangetrok
ken steken volgens sommige 
waarnemers de oude ezelsoren 
ai stevig omhoog. Waals en unita-
ristisch tegenoffensief zoekt zijn 
stellingen. 

HETIMSHNIEDWS 
De Vlaamse socialisten liggen blijkbaar 

niet meer wakker van de wapenleveringen 
en vallen terug In wat Panneeis noemt 
„verderfelijke gewoonten". 

„Deze maatregel werd in alle stilte geno
men. De Vlaamse socialisten hebben thans 
blijkbaar al hun bezwaren ingeslikt. De PS 
krijgt de vrije hand en kan nu ongeremd 
uitvoervergunningen toestaan. De andere 
partijen hebben zelfs geen inkijkrecht of 
inspraak meer. 

Het is overduidelijk, dat deze nieuwe rege
ring hervalt in de gewoonten van het oude 
kabinet. Alle ronkende verklaringen over 
nieuwe politieke kuituur, respekt voor de 
burger en demokratische herwaardering van 
de samenleving blijken goedkoop elektoralis-
me te zijn. 

Ook de inspraak van het moeilijke Sabena-
dossier getuigt niet van politieke moed. De 
regering schuwt een beslissing ten gronde 
en wil binnen de voorlopige kredieten de 
nationale luchtvaartmaatschappij 2 miljard 
toestoppen zodat de keuze van een nieuwe 
partner nog eens kan uitgesteld worden. 
Duidelijk is deze operatie allen bedoeld om 
op termijn Air France binnen te halen." 

HET BELAKC 
VAN LIHBURG 

Gol, de nieuwe Waalse liberale leider, 
speelt een soort FDF-er met zijn zorg voor 
de Franstaligen in de Vlaamse rand rond 
Brussel. Mare Platel uit Kraainem waar
schuwt de Vlamingen. 

,,Het is goed dat de heer Gol luidop zegt 
wat zijn Waalse kollega's Busquin, Deprez 
en anderen vooralsnog alleen maar denken. 
Zo kunnen mogelijke Vlaamse dialogiseer-
ders straks niet beweren dat ze het zo niet 
bedoeld hadden, dat het beoogde doel de te 

betalen prijs rechtvaardigde. Diezelfde 
Vlaamse gesprekspartners geven dan wel nu 
al best wat meer uitleg over de prijs die 
vorige keer al betaald werd, de prijs voor de 
toch wel echt allerlaatste defintieve regeling 
voor het Vlaamse randgebied rond de hoofd
stad. Zo werd het ons vorige keer toch 
voorgesteld. Het was echt de allerlaatste 
keer." 

GAZET 
VAN ANTWERPEN 

Jan Veestraeten schuift die Gols en 
andere Walen de cijfers onder de neus die 
duidelijk aantonen dat Vlaanderen meer 
dan leeggegeven is. 

„De geldstroom van Vlaanderen naar Wal
lonië is een oud zeer. Via transfers in de 
sociale zekerheid, opgeklopte dotaties voor 
de Waalse gewestregering en de Franse 
gemeenschapsregering, een oververtegen
woordiging van Walen in het openbaar ambt 
en de Belgische schuldenberg, die bijna 
uitsluitend door Waalse regionale tekorten 
veroorzaakt wordt, bestaat er een jaarlijkse 
geldstroom van 257 miljard van Vlaanderen 
naar Wallonië. 

Dat betekent dat elke Vlaming per jaar 
meer dan 40.000 fr. uit zijn zak naar Wallonië 
ziet vloeien, en dat elk Vlaams gezin 160.000 
fr. of meer aan Wallonië kado doet. Het einde 
van dit verhaal is trouwens dat het reëel 
beschikbaar inkomen van elke Waals hoger 
is dan het reëel beschikbaar inkomen van 
een Vlaming. In andere federale landen staat 
er een grendel op de solidariteit tussen de 
rijkere en de armere deelstaten zodat de 
gever per slot van rekening niet armer is dan 
de ontvanger." 

Het Nieuwsblad 
Dit blad zette met een kleurfoto en twee 

artikels de Baskische betoging positief in 
vedette. De simpatie straalt uit deze sa
menvatting. 

,,Zwaaiend met hun vlag, zingend, dan
send, soms gemaskerd of verkleed: de ge
vreesde betoging van de Basken zaterdag in 
Brussel groeide uit tot een feestelijk schouw
spel. De kreet Indeptnziaril Onafhankelijk
heid! was waarbij niet uit de lucht in de 
Brusselse binnenstad waar zowat 3.000 Bas

kische nationalisten toestroomden om er 
voor hun onafhankelijkheid te betogen. Vrij
dagavond waren ze met een vijftigtal auto
bussen vertrokken uit Spaans en Frans Bas
kenland. Op het Muntplein werd onder het 
kleurig gewapper van duizenden vlaggen 
gedanst, gezongen en naar korte, felle toe
spraken geluisterd. De mensen straalden 
vastberadenheid uit, maar de sfeer werd 
nooit grimmig, integendeel, ze had iets fees-
telijks. Wat schril afstak tegen de opvallende 
machtsonplooiing van de rijkswacht en poli
tie." 

•E IMO^ISN 
In een vraaggesprek keert Hans De Bel

der zich tegen de Belgicistische onderne
mers die blijkbaar nog verweven zijn in de 
oude netwerken, ook op het vlak van de 
buitenlandse handel. 

„Ik zie buitenlandse handel als één van de 
instrumenten van de Vlaamse regering om 
een eigen buitenlands beleid uit te stippelen. 
Bovendien beschikt de Vlaamse overheid 
met de VDBH over een instrument om zich In 
de vuurlijn van de Vlaamse ondernemers te 
gooien, het is als het ware een „oorlogsma
chine", als je ziet hoe de andere staten en 
overheidsinstellingen zich niet generen om 
de belangen van hun maatschappijen te 
gaan verdedigen binnen en buiten Europa, 
dan zou het krimineel zijn als de Vlaamse 
overheid dat ook niet deed." 

BEELDSPRAAK 
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HORIZON 

DE GATT-ONDERHANDELINGEN 
EN VLAANDEREN 

Het is echt niet eenvoudig om een duidelijl< oordeel te veilen over 
de betekenis voor Vlaanderen van de wereldomvattende onderiian-
delingen die op dit ogenblik aan gang zijn onder de hoede van de 
GATT (General Agreement on Tariffsand Trade) en die „de Uruguay-
ronde" genoemd worden. 

Het is de vierde keer sedert het einde van WO II — (Dillon, 
Kennedy, Tokyo en Uruguay-rounds) — dat meer dan 100 landen, op 
een multilaterale manier, samen trachten de wereldhandel verder te 
liberaliseren door de toltarieven af te bouwen of door de steeds in 
aantal en in soort toenemende handelsbelemmeringen en het steeds 
aanwezige gevaar van protektionisme, te bestrijden. Deze liberalise
ring betekent: jobs, investeringen, transfers van technologie en 
verhoogd welzijn voor iedereen. Maar de tendens is, volgens het 
zopas gepubliceerde verslag over 1991, al jarenlang negatief. De 
wereldhandel daèlt alsmaar. 

De Gatt-partners (oorspronkelijk enkele tientallen geïndustriali
seerde landen, nu méér dan 100 landen uit Noord en Zuid), werken 
hiertoe met enkele fundamentele beginselen zoals o.m. de principes 
van wederkerigheid, van niet-diskriminatie, van de Meest Begunstig
de Natie of met overeengekomen Vrijwaringsklausules. Enfin, een 
alles bij elkaar zeer ondoorzichtige, uiterst technische gebeurtenis. 
De woordenschat die de onderhandelaars gebruiken is zodanig 
hermetisch geworden dat het meren
deel der ontwikkelingslanden zich 
bvb. niet betrokken voelt en nauwe
lijks aanwezig, botsend op,,gesloten 
deuren en duimschroefpraktijken. 
De Derde Wereldlanden, met hun 
zwakkere handelspositie, .zijn niet 
bepaald gediend met dit soort stille 
diplomatie", kon men lezen in een 
recent NCOS-dossier. 

Maar hoe denkt Vlaanderen over 
deze „ver-van-ons-bed-show"? Wat 
hebben wij hiermee te maken? Wat 
is het Vlaams belang in deze univer
sele diplomatieke gebeurtenis? 

Voor de landbouwers onder ons is er alvast geen probleem; zoals 
vaak weten zij zéér goed waarover het gaat, beter dan vele andere 
sektoren in onze maatschappij. Kijk maar. In De Morgen van 14 maart 
j . l . kon je lezen: „Vlaamse boeren hopen op mislukking van Gatt-
plan". Daags voordien, in dezelfde krant, werd uiteengezet wat voor 
„Europese en geo-politieke dondenwolken boven de Vlaamse akkers 
hangen" en stond beschreven hoe vijf grote familiebedrijven in feite 
de wereldvoedseloorlog aan het voorbereiden zijn — (of hem reeds 
flink gewonnen hebben): Dreyfus, Dunge, Bom, André, Continental 
Grain en de absolute marktleider Cargill. Een zesde, aankomend 
„broertje in de agrobusiness", is Ferruzzi. Dat zijn ze. 

De boeren weten dat in de Gatt-onderhandelingen twee koncepten 
tegen elkaar gebotst zijn nl. de han(ie\s-multinational-approach 
inzake landbouw en de idee van de landbouw zoals wij die bvb. in 
Vlaanderen kennen. Kleinschalig, menselijk, ingekapseld in een 
natuurlijk milieu, zorgzaam en op menselijke maat gesneden. Niet de 
landbouw van de opgefokte overschotten met zijn artificiële financië
le misbruiken en zijn mensonterende vernietigingen van stocks en 
kostelijke opslagplaatsen, vol nutteloze boter, vlees, granen en wijn 
tenwijl elders zoveel leed en behoeften bestaan en terwijl al het 
daartoe nodige geld veel beter anders zou kunnen worden gebruikt. 
Voor hen dus: liever niet zo'n ,,Gattastroof"... 

Nogal verschillend is de benadering van bvb. W. De Clercq, 

minister van Staat. Voor hem mag de Uruguay-round niet mislukken 
(zie De Standaard van 30 jan. '92). Volgens deze voorzitter van de 
Relax-kommissie van het Europees Parlement wegen de voordelen 
van de liberalisering /an de wereldhandel op, tegen de konsessies 
die wij inzake landbouwfilosofie zouden moeten doen. Het gaat 
immers niet alleen daarover: deze Gatt-onderhandelingen slaan, 
buiten de landbouw, op minstens 14 andere onderdelen! 

Ik som er daarvan enkele op. Vooreerst zijn er een deel die te 
maken hebben met het funktioneren van het Gatt-zelf. Daarnaast tref 
je bvb. aan: tekstiel en kleding, tropische produkten, intellektuele 
eigendom (patentrecht, copyright), investeringsmaatregelen en de 
handel in diensten. 

Naast de Vlaamse boer is in ons land m.a.w. menigeen bij de zaak 
betrokken. Neem de tekstielsektor. Het Gatt wenst het Multivezel-
akkoord af te schaffen en de tekstielhandel volledig te liberalizeren. 
Nederland heeft daar veel minder moeite mee dan Vlaanderen: wij 
hebben onze tekstielindustrie niet opgegeven en zijn dus minder 
geneigd om allerhande tekstielprodukten zomaar vrij in te voeren. 

Neem de dienstensektor. Gunther Pauli kan u daar meer over 
vertellen: („Groei" —1991, blz. 32 e.v.) Een zeer groot gedeelte van 
het Vlaamse BNP komt uit die sektor waarvan het Gatt een 
multilateraal verdrag zou willen tot stand brengen. Wat voor 'n 

verdrag zal dat worden? 
Neem de intellektuele eigendom 

waar wij onze kennis willen verkopen 
terwijl de ontwikkelingslanden het 
recht opeisen om deelgenoot te wor
den in de kennis, wat héél anders is. 
Hier raken wij ook aan het domein 
der literaire en artistieke uitwisselin
gen, de handel in films, ieders kultu-
rele eigenheid. Mag Vlaanderen, on
der de Gatt-regels, die nog wel be
schermen (protektionisme!), tegen 
de kommerciële opdringerigheid van 
buitenuit, uit de VSA of uit Japan? 

Een enorme gebeurtenis. Geen 
domein of Gatt trapt er op. En Vlaanderen? Onbevoegd! Het is de 
Belgische minister van Buitenlandse Handel die de Vlaamse belan
gen terzake behartigt. Wie kontroleert? Wie in Vlaanderen interpel-
leert? Wear? 

Naar buitenuit is het niet meer België maar de Europese Kommis
sie die ons vertegenwoordigt. Wat doet het Europees Parlement? 
Wie ziet er dèèr toe op het Vlaams belang? Of laten wij het daar 
verdrinken in de Europese benadering a la De Clercq ? 

Voor één keer is het een Vlaming die, voor de ganse Europese 
Gemeenschap, de Gatt-onderhandeling voert, nl. de ex-diplomaat 
i-lugo Palmen. Welnu, hebben wij, Vlamingen, deze top-onderhande-
laar ooit bij ons ontvangen en hem onze belangen uiteengezet? 
Hadden wij hem niet moeten toevertrouwen hoe belangrijk wij zijn 
opdracht vinden, ook voor Vlaanderen? Hebben wij hem op het hart 
gedrukt hoezeer zijn eigen volk op hem rekent? 

Zouden wij niet moeten in staat zijn, in dit federaal land, om onze 
eigen, Vlaamse positie, zelf te presenteren aan, en te behartigen, 
samen met de Europese Kommissie? Of ten minste, om daarover, als 
Vlaamse Overheid, mee te beslissen? Ook de Gatt is immers 
Vlaams... 

Hans De Belder 
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WETSTRAAT 

DEHAENE IN AKTIE 
IE aandachtig luistert 
naar hetgeen de rege
ring Dehaene totnog
toe, al dan niet via In-
bel, de wereld kond 
doet, herkent de 
smaak: deze brij werd 
al eens opgediend. 
Laat ons de zaken 
eens even op een rijtje 
zetten. Hoe Dehaene 

zijn salamitechniek op Spitair wil toepassen, 
wordt in een andere bijdrage uit de doeken 
gedaan. 

0,5% DWAASHEID 
De roomsrode regering tapte ook op ande

re domeinen uit de bekende vaatjes: de 
dieselrijders zullen het straks in hun porte
monnee voelen, net als de rokers. Er worden 
ook heel wat produkten goedkoper, zoals de 
auto's, hifi-apparatuurof CD's. Al bij al levert 
het gegoochel met tarieven en aksijnzen een 
opmerkelijke hervorming van de indirekte 
belastingen op. Rezultaat: 6 miljard meer 
inkomsten. 

De regering had alleen niet voorzien dat 
het nieuwe 19,5%-tarief moeilijkheden ople
vert die in bepaalde sektoren de verkoop 
voor veertien dagen stillegt. Het half procen
tje na de komma is van het goede teveel voor 
alle handelaars die hun boekhouding, de 
verkoop en het beheer hebben geïnformati-
zeerd. De soft-ware moet herschreven wor
den, want die programma's zijn momenteel 
alleen voorzien op afgeronde cijfers. BTW: 
0,5% dwaasheid, blokletterde Het Laatste 
Nieuws. 

Omdat de traditie bij besparingsoperaties 
nu eenmaal wil dat er ook wat bespaard 
wordt, schraapte de koalitie ook voor 6 mil
jard bezuinigingen bij elkaar op verschillen
de departementen, waarvan 2 miljard op 
Landsverdediging. 

DEZELFDE WOL ~ 
De regering trachtte in een adem ook het 

kankergezwel van de ministerkomitees weg 
te snijden, maar beperkte zich dan toch maar 
tot het opensnijden van de bult waaronder 
het gezwel ettert. VU-voorzitter Gabriels was 
niet mals voor de „oplossing" van Dehaene. 
„De regering was konsekwent", meende 
Gabriels, „ze verminderde niet alleen het 
totale aantal ministers, maar ook het aantal 
ministers van de wapenkomitees. Het 
schaap geeft nog steeds dezelfde wol." 

De premier verving gewoon de komitees 
en gaf hun bevoegdheid aan een Vlaams en 
een Franstalig minister. Voor de Franstali-

Willy Claes heeft 15 jaar na datum de splitsmg van de oor nog niet verteerd. 
(foto vum) 

gen blijft dit Urbain (PS), voor de Vlamingen 
krijgt Claes (SP) de eer. 

De VU-voorzitter vroeg zich af hoe SP-
voorzitter Vandenbroucke het kan slikken 
dat uitgerekend de SP-vice-premier werd 
aangeduid om met zijn handtekening verant
woordelijkheid te dragen voor een regeling 

Geheef eigen aan zijn stijl, liet 
premier Dehaene er geen gras 
over groeien: het iand moest ge
regeerd worden, regeren zou hij! 
Er werd wat gegoocheld met de 
BTW-tarleven en aksijnzen, In het 
kader van de Europese eenma
king. Meteen wordt er genoeg 
geld Ingezameld om Sabena op 
eigen vleugeis te laten vliegen... 
naar Air France. De wapenkomi
tees heten nu geen komitees 
meer, maar Wapenministers. En 
zelfs met de Wetstraatjoernalis-
ten, een beetje te bruusk op de 
tenen getrapt omwille van de af
schaffing van de vrijdagse pers-
konferenties na de ministerraad, 
wist de nieuwe premier een kom-
promis te sluiten. Naar gewoonte 
bi) Dehaene, voldoende ingewik
keld om iedereen het gevoel te 
geven gewonnen te hebben. 

die elke grondwettelijke grond mist. Verle
den jaar klonk de SP-slogan Geen kogel 
meer voor de Golf! nog luidkeels. Straks 
maakt de SP en haar vice-premier, door een 
aktieve instemming met de nieuwe regeling 
over de uitvoerlicenties, nieuwe uitvoerver

gunningen van miljardenbestellingen wa
pentuig mogelijk. 

KROONJUWELEN 
We stelden ons verleden week reeds de 

vraag wat Claes eigenlijk nog in die regering 
doet. Wanneer de SP één signaal van ver
nieuwing had willen geven, had ze Claes 
voor bewezen diensten moeten bedanken, 
zoals de CVP dat o.a. met Martens en 
Eyskens deed. Een interview in Humo (17/3) 
met Willy Claes laat vermoeden dat de al op 
zeer jonge leeftijd tot minister van Staat 
gekroonde socialist vooral in de regering zit 
om de Belgische kroonjuwelen te redden. 

In het aangehaalde interview bekent Claes 
dat zijn politieke loopbaan werkelijk vergald 
is door de kommunautaire problematiek. En 
Claes gaat verder: „Ik heb er ook geen 
moeite mee u te zeggen dat ik vijftien jaar na 
datum de splitsing van de partij nog altijd niet 
verteerd heb. (...) Bij sommigen in de PS, 
zoals Dehousse, ervaar ik een ovenvicht van 
het nationalisme op het socialisme, li/laar 
vraag me niet nationalisme met nationalisme 
te beantwoorden, dat doe ik niet. Dat zou een 
ontkenning zijn van mijn socialisme, whate
ver that may be." 

Afgezien van het feit dat Claes vooraleer 
hij over nationalisme preekt eerst beter eens 
een gewetensonderzoek over de betekenis 
van het hedendaagse socialisme zou onder
nemen, zit hij met zijn vijftien jaar oud 
dogmatisme toch maar in de regering. De 
kennel van Dehaene had waarschijnlijk nog 
een unitaristische waakhond nodig. 

(Pdj) 
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SABENA EN DEHAENE: 
POLITIEK VLUCHTMISDRIJF 

D
E eenheidsmarkt die op 1 janua
ri 1993 van l<racht gaat zal de 
luchtvaartselrtor helemaal open
gooien. Nationale monopolies 
worden afgeschaft wat de kon-
kurrentle scherper en de prijs 
van een vliegtuigticket goedko
per maakt. Maar voor de Euro
pese luchtvaartmaatschappijen 
betekent de eenheidsmarkt ra
tionaliseren en samenwerken wil 

men de internationale konkurrentie de baas 
blijven. 

Sabena heeft in het verleden meermaals 
pogingen tot samenwerking ondernomen. 
Eind jaren '50 wou men de Europese eenma
king realiseren door de ekonomie sektor per 
sektor te integreren. De EGKS was de uitwer
king van deze strategie in de steenkool- en 
staalnijverheid. De luchtvaartindustrie moest 
de volgende stap worden. Van 1961 tot 1963 
onderhandelden Air France, Lufthansa, 
KLM, Alitalia en Sabena dan ook over hun 
fusionering. De oneningheid over de grootte 
van de verschillende participaties bleek ech
ter onoverkomelijk. 

BENELUX 
In 1975 was er een nieuwe poging tot 

samenwerking, ditmaal tussen de Benelux-
luchtvaartmaatschappijen. Het Amerikaanse 
management-adviesburo Mc Kinskey en co. 
onderzocht deze optie op vraag van de 
betrokken overheden. Het buro kwam tot de 
konklusie dat ,,samenwerking mogelijk en 
nuttig zou zijn". Franstalige partijen, met RW 
en FDF voorop, voelden echter niets voor 
een samenwerking met het „fransonkundi-
ge" KLM. In een recent vraaggesprek in Vrij 
Nederland (7 maart 1992) verklaarde de 
toenmalige KLM-baas Oriandini dat het ver
zet van de „Waalse Belgen" een belangrijke 
obstakel was voor de samenwerking. 

In 1987 startte een nieuwe besprekings-
ronde, ditmaal met KLM en British Airways. 
De Soet (KLM-baas van 1987 tot 1991) zei in 
hetzelfde interview in Vrij Nederland dat 
deze samenwerking geboren was uit „de 
vera/achting dat de Engelsen neutraliserend 
zouden werken op de Belgen". Ook deze 
poging tot samenwerking liep spaak. De 
Soet: „Het mislukte hoofdzakelijk door de 
taalstrijd. Een intern politiek probleem van 
België waar de Belgische regering niet is 
uitgekomen. De direktie van Sabena (Carlos 
Van Rafelghem, n.v.d.r.) wilde wel, maar er 
was geen politieke steun voor te l<rijgen". 

Terwijl de franstaligen elk interessant sa
menwerkingsakkoord blokkeerden verslond 
Sabena handenvol geld: in 1990 bedroeg het 
verlies maar liefst 6,6 miljard BF. In februari 
1991 besloot de regering „voor de laatste 
keer" geld in Sabena te pompen: 10 miljard 
BF om de sociale kosten te dragen en 16 
miljard BF kwijtschelding van schulden uit 
het verleden. Bovendien beloofde de rege
ring met nog eens 9 miljard BF over de brug 
te komen indien Sabena een industriële 
partner vindt die op haar beurt 6 miljard BF 
kapitaal inbrengt. Het Vlaams Ekonomisch 
Verbond becijferde in dit verband dat de 
gemeenschap al voor liefst 50 miljard BF 
hoofdzakelijk Vlaams geld in Sabena ge
pompt heeft (Snelbericht, 13 februari 1992). 

Wanneer de in Rijsel (Frankrijk) wonende 
Pierre Godfroid de overleden Van Rafelghem 
in november 1990 aan het hoofd van Sabena 

Dehaene had nog niet goed het 
vertrouwen van het parlement ge-
k reg^ of SP en CVP kafi^ufeer-
den opnieuwai voor hun l^nstaii-
ge regeringspartners. Met de ge
kende fazerSngefemik duwt Oe-
haene i Sal>ena stapgavijze in Air 
France4)anden. W-voorzltter 
Gabriels is niet te spreken over 
deze Vlaamse kapitulatie. Hi) 
noemt de houding van de Naam
se ministers een staaitje van poii-
nek vluchtmisdrijf. 

opvolgt komt alles in een stroomversnelling 
terecht. Godfroid ontpopte zich vrij snel tot 
een overtuigd fankofiel. In zijn ogen is alleen 
Air France een geschikte partner voor Sabe
na. Toch wou Air France maar 4 miljard BF in 
een samenwerking met Sabena steken. Dit 
werd opgelost door Belgische overheidsin
stelling van PS-signatuur (o.a. het Gemeen
tekrediet) de overige 2 miljard BF te laten 
bijpassen. Air France verwerft zo een blokke
ringsparticipatie van maar liefst 37,5% voor 
de prijs van 1 Boeing 747! 

WERKGELEGENHEID 
De door franstaligen gedomineerde socia

listische en liberale vakbonden steunen het 
samenwerkingsakkoord tussen Air France 
en Sabena. De Fransen zouden immers de 
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beste waarborgen tot behoud van werkgele
genheid bieden aan de meer dan 11.000 
Sabena-medewerkers. Indien ze dit al op
recht menen zijn ACLVB en ABVV wel erg 
naief. De jaarlijkse zware verliezen van het 
staatsbedrijf Air France (zowel in 1990 als in 
1991 maar liefst 4,2 miljard BF) maakt be-
drijfsrationalisatie op termijn onvermijdbaar. 
Dat men de werknemers van Pacha en 
Michelin, 2 bedrijven die ook in Franse 
handen overgingen, maar eens gaat vragen 
wat dat betekent! Zelfs ACOD-sekretaris 
Freddy Tack moet in een interview met 
Trends (12 maart 1992) toegeven dat Air 
France geen enkele zekerheid inzake be
houd van tewerkstelling bood: „Er is geen 
afvloeingsplan voorzien, anderzijds zijn er 
ook geen garanties vermeldt". 

Maar er is meer: in tegenstelling tot bv. 
KLM is Air France helemaal niet komplemen-
tair met Sabena: beide staan sterk in vluch
ten op Afrika. Dit bevestigt het vermoeden 
dat Air France niet zozeer een samenwer
king met Sabena beoogd maar slechts op de 
infrastruktuur van Zaventem aast. Men moet 
weten dat Zaventem één van de weinige 
onverzadigde Europese luchthavens is en 
dat ze bovendien nog over uitbreidingsmo
gelijkheden beschikt; dit in tegenstelling tot 
de Parijse luchthavens. 

VLAAMS FRONT 
Bovendien verklaarde Bernard Attali, voor

zitter van Air France in een vraaggesprek 
met Le Figaro dat de overname van Sabena 
past in een agressieve Franse strategie. 
Frankrijk wil in het licht van de nakende 
Europese eenheidsmarkt een sterke positie 
opbouwen in de financiële sektor, de tele-
kommunikatie, de infrastruktuur en de wa
penindustrie. De overnames van o.a. de 
Generale, FN, Bell-Alcatel (en morgen mis
schien een geprivatiseerde RTT), het TGV-
projekt en het samenwerkingsakkoord met 
Sabena moeten in dit licht bekeken worden. 

De Franse penetratie in het financieel en 
industrieel weefsel van Vlaanderen is zo 
omvangrijk dat ze een politiek agendapunt 
werd. In een uitgelekt rapport van het kabinet 
van de Vlaamse eerste minister Luk Vanden-
brande (De Standaard 27 februari 1992) 
waarschuwt men voor het verlies van onze 
ekonomische onafhankelijkheid. Vlaanderen 
dreigt een Franse EG-kolonie te worden! 

De VU Vlaamse Vrije Demokraten verzet
ten zich dan ook met reden tegen deze 
samenwerking tussen Sabena en Air France. 

O 
WIJ — 20 MAART 1992 



WETSTRAAT 

Reeds in september vorig jaar is de VU 
binnen de regering zodanig dwars gaan 
liggen dat Godfroid in een „franse koleire" 
een weel< voor de verkiezingen (en op kosten 
van de gemeenschap!) een brief stuurde 
naar alle Sabena-personeelsleden met het 
verzoek niet voor de VU te stemmen. 

IVIet een aanhoudende reeks parlementai
re initiatieven en straatakties slaagden de 
Vlaamse Vrije Demokraten erin brede lagen 
van de Vlaamse bevolking te mobiliseren 
tegen dit voor Vlaanderen nefaste samen
werkingsakkoord. Het VEV, het Overlegko-
mitee van Vlaamse Verenigingen en het 
Verbond van Vlaams Overheidspersoneel 
hebben er zich al negatief over uitgelaten. 
Belangrijke delen van het ACW en zelfs de 
CVP-jongeren liggen publiekelijk dwars te
gen deze Vlaamse uitverkoop. 

Het verloop van het CVP-kongres dat over 
de toetreding tot de nationale regering moest 
beslissen deed vermoeden dat er in de 
schoot van de nieuwe regering een geheim 
akkoord over Sabena bestond. Partijvoorzit
ter Herman Van Rompuy verhinderde im
mers met onstatutaire middelen de stem
ming van een motie van de CVP-jongeren 
over Sabena. Want de goedkeuring van deze 
motie op het CVP-kongres had de uitvoering 
van het geheim akkoord op korte termijn 
ernstig kunnen bemoeilijken. 

En lang kon Sabena niet meer wachten. 
Britisch Airways en KLM eisten hun 2 miljard 
BF voorschot terug die ze in het kader van 
een mogelijke samenwerking aan Sabena 
hadden gegeven. Bovendien ontbraken de 
middelen om enkele nieuwe vliegtuigen te 
kopen. Zaterdag 14 maart pakte Het Volk 
dan ook uit met de primeur en op de minister
raad van 16 maart werd een akkoord over 
Sabena bereikt. Het kompromis bestaat uit 
drie fazen. 

In een eerste faze pompt de regering 
ondanks de regeringsbeslissing van februari 
1991 opnieuw 1,5 miljard BF in Sabena in de 
vorm van een lening. Ook de vorige koalitie 
heeft eind december 3 miljard BF krediet 
verleent aan Sabena. Beide leningen vor
men een voorschot op de beloofde 9 miljard 
BF en zullen in kapitaal omgezet worden 
zodra Sabena een nieuwe partner vindt. 
Hoewel men formeel over leningen spreekt is 
het gezien de financiële toestand van Sabe
na totaal uitgesloten dat de nationale over
heid dat geld ooit nog zal terugzien. 

BELANGENKONFLIKT 
De tweede faze van het voorstel-Dehaene 

betreft de omvorming van Sabena tot een 
gewone NV. Het betreffende wetsvoorstel 
werd maandag al voor dringend advies aan 
de Raad van State bezorgd en zal nog deze 
week bij hoogdringendheid in het parlement 
worden behandeld. Le Soir vatte op 17 maart 
jl. in 1 zin het doel van deze operatie samen: 
„Vanaf dan zal alleen de Raad van Bestuur 
beslissen over de keuze van de industriële 
partner". 

Met deze konstruktie ontrekt de regering 
zich van elke verantwoordelijkheid in het 
Sabena-dossier. Dehaene verleent Godfroid 
en de fransdolle Raad van Bestuur van 
Sabena een vrijbrief voor hun samenwer
kingsplannen met Air France. Bovendien 
maakt de wijziging naar een gewone NV een 
einde aan de taalkaders in Sabena en zet 
men aldus alle sluizen open voor een verre
gaande verfransing van Sabena en Zaven-
tem. 

In de derde faze (sic) wordt dan het uitein
delijk samenwerkingsakkoord met een in
dustriële partner gesloten. De snelheid waar
mee de regering de tweede faze wil afhande
len is veelbetekenend. Op 1 mei vervalt 
immers het principeakkoord tussen Sabena 
en Air France zodat Dehaene zich moet 
haasten wil hij de derde faze voor die datum 
rondhebben. 

ALTERNATIEVEN 
VU-voorzitter Jaak Gabriels reageerde 

verbolgen op de kapitulatie van de Vlaamse 
regeringspartijen: „SP en CVP plegen poli
tiek vluchtmisdrijf en verspeelden op een 
luttele 2 weken al hun Vlaams krediet." Voor 
de VU is het samenwerkingsplan met Air 
France onaanvaardbaar. Gabriels wil dan 
ook dat de Vlaamse regering terzake een 
belangenkonflikt inroept en het Sabena-dos
sier aankaart op het overlegkomitee rege
ring-executieve. VU-minister Johan Sau-
wens zal Sabena op de volgende bijeen
komst van de Vlaamse regering ter sprake 
brengen. Op woensdag (de dag dat dit artikel 
geschreven werd) staat in het parlement een 
interpellatie van Jaak Gabriels op de agen
da. De VU-voorzitter wil eerste minister De
haene niet minder dan 12 konkrete vragen 
stellen over het Sabena-dossier. 

De houding van de Vlaamse regeringspar
tijen in heel de Air France-affaire valt nog 

^•*> 

meer te betreuren als men weet dat er zich 
vandaag verschillende en interessante alter
natieven aandienen. Zo sprongen op 27 
februari de onderhandelingen tussen KLM 
en British Ainways definitief af. Deze week 
nog verklaarde KLM-direkteur Leo Van Wijk 
in een vraaggesprek met het Nederlandse 
weekblad Elsevier (14 maart 1992) dat KLM 
verder naar partners zoekt. 

Sabena zou ook besprekingen kunnen 
beginnen met Quality Airlines, een samen
werkingsverband van Swissair, het Skandi-
navische SAS en Austrian Airlines. Quality 
Airtines specialiseert zich op de Europese 
markt. Bij eventuele samenwerking hoeft 
Sabena geen angst te hebben van dominan
tie door 1 van de partners. Dat Sabena in de 
periode april-december 1991 50 miljoen BF 
winst boekte bewijst dat er in de Europese 
luchtvaartsektor niet alleen plaats is voor 
mastodonten. 

Tenslotte is er het interessante voorstel 
van het Verbond van Vlaams Overheidsper
soneel. WO-voorzitter Stoppie vraagt dat 
het Vlaamse Gewest in plaats van Air France 
4 miljard BF in Sabena inbrengt. Tegelijker
tijd moet de bevoegdheid van Zavemtem, nu 
nog nationaal, overgedragen worden aan 
Vlaanderen. Zo verwerft de Vlaamse rege
ring een blokkeringsminderheid in Sabena, 
kan het de Vlaamse belangen vrijwaren en 
de besprekingen met potentiële partners op 
gang trekken. 

Maar het franstalige veto verhinderde een 
grondige studie van deze (en andere) alter
natieven. In het hierboven aangehaalde 
vraaggesprek in Vrij Nederland verklaarde 
oud KLM-baas Oriandini dat hij verwacht 
dat: „de besprekingen die nu gevoerd wor
den tussen Sabena en Air France de weer
stand van de Vlamingen niet zullen overle
ven". Oriandini leverde met deze uitspraak 
het bewijs weinig van de Belgische politieke 
realiteit begrepen te hebben. 

Bart Somers 
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EVA ONDERSTEUNT 
KAMPANJE PARTITOCCITAN 

Europarlementslid Pedro Canavarro 
(PRD-Portugal) ondersteunde vorige week 
de kampanje van de Partit Occitan (POC) 
voor de regionale en kantonnale verkiezin
gen. GustaveAlirol, burgemeester van Saint-
Hostien, POC-voorzitter en ondervoorzitter 
van de EVA, Is kandidaat voor een zetel in de 
conseil general, het parlement van het de
partement van de Haute-Lolre. We bezoch
ten er tientallen landbouweksploitaties, orga
niseerden een hoorzitting met landbouwers 
en waren er te gast op één van de zeven 
verkiezingsmeetings van Alirol. 

LANDBOUW 
GEPRANGD... 

Salnt-Hostien is een kleine gemeente (578 
inwoners, 43 inwoners/km^) in het departe
ment van de Haute-Lolre, op een 150 kilome
ter ten zuidwesten van Lyon op de weg Lyon-
Saint-Etienne-Tolosa. Het maakt deel uit van 
de regio Auvergne. Hoewel vanuit Europees 
perspektief niet direkt een perifeer gebied 
vertoont het toch alle kenmerken van een 
ekonomisch achtergebleven en onderontwik
kelde streek. 

35% van de beroepsbevolking is landbou
wer. De meesten zijn geen eigenaars van 
hun grond maar huren kleine percelen van 
diverse eigenaars. Landbouweksploitaties 
zijn vaak 30-35 hektaren groot over 20-25 
percelen verspreid in een omtrek van 10 
kilometer rond de boerderij. Sommigen 
pachten van 20 tot 30 eigenaars! 

Eén van de grote zorgen in de streek is 
dan ook het op gang trekken van een ruilver-
kavelingsprojekt, waarbij percelen onderling 
worden uitgewisseld, zodat grotere te bewer
ken gehelen kunnen ontstaan. Een schier 
onmogelijke opgave, niet alleen omwille van 
het groot aantal landbouwers, maar ook 
omwille van de grote kwaliteitsverschillen in 
landbouwgrond en de onwil van eigenaars 
om percelen uit te wisselen. 

N KWOTA 
Belangrijkste landbouwakfiviteit is de vee

teelt zowel voor de melkproduktie als voor 
het rundsvlees; De omstandigheden waarin 
de boeren moeten werken zijn benard. De 
voorbije jaren regende het bijna niet. De 
streek is kurkdroog. Vooral de melkveehou
ders hebben het moeilijk. Het Europees 
gemeenschappelijk landbouwbeleid introdu
ceerde in 1984 het sisteem van landbouw-
kwota. ledere melkveehouder werd verplicht 

POC-voorzitter Alirol wii Oksitanen 
vertrouwen in eigen l(unnen terugge
ven, (foto WIJ) 

slechts een beperkte hoeveelheid melk te 
produceren, ledere liter meerproduktie werd 
fors beboet. Het kwotum werd in geheel 
Europa op dezelfde manier vastgesteld: een 
vast percentage van de prduktie in 1981-
1982. Vooral voor de kleinere boeren kwam 
dat hard aan. Zij kregen kwotahoeveelheden 
die de leefbaarheid van het bedrijf in gevaar 
brachten. 

Tussen 1973 en 1988 verdwenen in Alirol's 
kanton reeds 29,1% van de landbouweks
ploitaties. Het departement van de Haute-
Lolre telt nu nog 8.400 landbouweksploita
ties. Iedereen weet dat ertegen 2005 slechts 
2.000 eksploitaties mogen overblijven. 

Een katastrofale situatie, want veel alter
natieven voor landbouw zijn er niet: een 
vestiging van bandenfabrikant Michelin in Lo 
Puèi (Le Puy) op 15 kilometer van Salnt-
Hostien met 600 werknemers, waarvan ie
dereen weet dat er herstruktureringen op til 
zijn. Sommigen pendelen dan maar naar 
Saint-Etienne, 75 kilometer ver. Maar ook in 
deze oude mijnstad slaat de krisis toe en sluit 
de ene fabriek na de andere de poorten. 

De werkloosheid in de streek Is dan ook 
bijzonder groot. In de Haute-Lolre steeg de 

werkloosheid tussen 1975 en 1990 met 
334% en in Gustave Alirol's kanton zelfs met 
628%. Dan worden niet eens de landbou
wers meegeteld, die onder elk fatsoenlijk 
bestaansminimum leven maar „te fier" zijn 
om zich bij de werkloosheidsdiensten in te 
schrijven. 

ZELFVERTROUWEN 
Veel mensen zijn ontmoedigd, zien geen 

uitweg. Ze voelen zich in de steek gelaten 
door Parijs en hun verkozenen. De Partit 
Occitan, Alirol voorop, wil het zelfbewustzijn 
van de burgers en het Oksitaanse volk terug 
opkrikken. ,,We moeten het zelfvertrouwen 
in onszelf terugvinden", zo luidt zijn slagzin. 
Hij plaatst zijn regionalisme in een sociaal-
ekonomische kontekst. Auvergne als regio, 
de 5 Oksitaanse regio's als geheel moeten 
samenwerken tegen het centralisme van Pa
rijs en Brussel. Alirol vindt daarvoor ook 
medestanders in andere dan zijn eigen regio, 
ook bij verkozenen van andere partijen. Het 
regionaal bewustzijn in Frankrijk groeit. 

De voorzitter van de regionale raad van de 
Midi-Pyrénées, een CDS'er, wil de naam van 
zijn regio omvormen tot Occitanie Central en 
opende onlangs een kantoor in Brussel om 
er rechtstreeks met de Kommissie, de Raad 
en het Parlement te onderhandelen over de 
toekomst van zijn streek. Na de verkiezingen 
zijn er gesprekken gepland tussen POC-
voorzitter Alirol en de pas verkozen voorzitter 
van de Regio's. Doel: net zoals de Duitse 
Lander of Katalonië en Baskenland een „am
bassade" openen in Brussel die de 5 Oksi
taanse regio's (Aquitaine, de Midi-Pyrénées, 
de Languedoc-Roussilon, de Province-AI-
pes-Cóte d'Azur, de Limousin en de Auverg
ne) vertegenwoordigt bij de Europese instel
lingen. Dat wordt straks knokken met Gis-
card d'Estaing, voorzitter van Alirol's regio 
Auvergne, die als Jacobinist Eerste Klas van 
een dergelijk initiatief uiteraard helemaal 
niets wenst te weten. 

Er wacht de Partit Occitan nog een lange 
weg te gaan. Vooral in de streek rond Tolosa 
(Toulouse) leeft de regionale gedachte voor
al onder de impuls van het Katalaanse voor
beeld sterker dan elders. Maar overal waar je 
komt wordt het Vlaamse voorbeeld geci
teerd, venwijst men naar wat Esten, Letten en 
Litouwers na de implosie van het Sovjet-rijk 
en kijkt men met gespannen verwachtingen 
naar de Britse verkiezingen en de resultaten 
van zowel Plaid Cymru als de Scottish Natio
nal Party. Het demokratisch volks-nationalis-
me leeft als nooit tevoren. 

Bart Staes 
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SLOVAAKSE NATIONALISTEN 
ONTMOETEN EVA 

De EVA-Europarlementsleden verwelkomen de SNP-afvaardiging uit Slova-
kije. 

Straatsburg — Een delegatie van de Slo-
vaakse Nationalistische Partij bracht tijdens 
de maartzitting van het Europees Parlement 
een bezoek aan de EVA. De voorzitter, de 
sekretaris en de fraktievoorzitter Jaak Van-
demeulebroucke. Bedoeling was het Euro
pees Parlement te leren kennen, gesprekken 
te hebben met de Europarlementsleden van 
de EVA, en met de diensten van het Parle
ment verantwoordelijk voor de relaties met 
de voormalige Oostbloklanden. 

SLOVAKIJE 
ONAFHANKELIJK! 

De Slovaken lieten er geen gras over 
groeien. Onmiddellijk na hun aankomst ver
telden ze in 't lang en in 't breed over hun 
ervaringen met de Tsjechen en de Honga
ren. Over hun samenleven in dezelfde fede
ratie met de Tsjechen zijn ze niet te spreken: 
Slovakije moet onafhankelijk worden, punt 
aan de lijn. 

En de Hongaren bekijken ze met veel 
argwaan, omdat die klaarblijkelijk nog steeds 
Slovakije als een deel van Groot-Hongarije 
beschouwen, zo een beetje als Vlaanderen 
al héél lang een wingewest van Frankrijk is. 
De nationalisten in Slovakije zijn in de meer
derheid. Zij eisen onomwonden onafhanke
lijkheid. Maar ook de meerderheidspartij, 
waar vooral ex-Burgerforum-mensen zitten, 
heeft een sterk nationalistische grondslag, 
net zoals de kristen demokraten die niet 
willen onderdoen uit vrees stemmen te ver
liezen. 

De Europese Kommissie werkte een PHA-
RE-programma uit, dat grote transportver
bindingen tussen het westen en het oosten 
wil uitbouwen. Slovakije wordt daarin niet 
aangedaan, hoewel daar de rangeersiste-
men voor treinen zijn geïnstalleerd die de 
omschakeling van het ex-Sovjet treinssis-
teem op het westers sisteem mogelijk moet 
maken. Ook het bouwen van een dam op de 
Donau is een bron van ergernis. Onze gasten 
leggen het uit dat Hongarije die niet wil, 
omdat zo de Slovaaks-Hongaarse stad Ko-
marom voor de bouw van een haven in 
aanmerking komt. Zoniet wordt het Buda
pest. (...) Nochtans is volgens de enen de 
bouw van een dam op de Donau zeer nood
zakelijk voor de ekologie. Onder de Donau 
ligt namelijk een laag zand van 300 meter, 
die bij te sterk gelaten stroming snel wordt 
weggeveegd, wat het grondwater zou doen 
zakken met verdorring van ganse delen van 
Slovakije en Hongarije tot gevolg. 

Jaak Vandemeulebroucke bracht hen dan 
ook in kontakt met EG-kommissaris Karel 
Van Miert, die bevoegdheid heeft over Trans
port. Om te beginnen zullen er dossiers 
worden uitgewisseld. 

WAPENHANDEL 
Ook de wapenhandel is een delikaat punt. 

Tsjecho Slowakije is even wereldbekend 
voor zijn geweren als Herstal voor de FAL. 
Die liclite bewapening wordt vooral in Tsje
chië aangemaakt, en die industrie doet het 
de jongste tijd bijzonder goed. (...) In Slova
kije daarentegen was vooral de zware wa
penindustrie gevestigd, zoals de produktie 
van tanks. Die werd gesloten, en zodoende 
kwamen 80.000 mensen zonder werk te 
zitten. In een land waar tewerkstelling een 
nieuw probleem is met bijzonder grote afme
tingen, is het verlies van dergelijke zware 
industrie een ramp, vooral omdat er voor 
rekonversie geen geld is. Afbouw van de 
wapenindustrie is daar dus geen populair 
onderwerp. Er zal moeten gepraat worden, 
en we zullen vooral de politieke akties ter 
ondersteuning van een rekonversiebeleid 
moeten steunen. Ook dat is een zaak die bij 
de EG aanhangig kan gemaakt worden, 
zeker in het kader van het zogenaamde 
pakket Delors II, (de middelen voor onze 
ambitie), waarin de kommissievoorzitter be
cijfert wat Maastricht moet kosten; daarin zit 
het deel „investeringshulp voor de voormali
ge Oostbloklanden" vervat. 

SNS EN EVA 
Drie uur lang werden de Slovaken door de 

EVA-Europarlementsleden ondervraagd. 
Over hun houding tegenover minderheden, 
wat ze met hun onafhankelijkheid willen, hoe 
ver privatisering kan gaan, wat de verant
woordelijkheid van de publieke sektor is, hoe 
publiek de Sociale Zekerheid kan zijn. Kort
om, de krijtlijnen van een politiek programma 
werden uitgezet, om te zien of een overeen
komst tussen onze partijen mogelijk is. In 
een eerste evaluatievergadering tussen de 
EVA-parlementsleden werd alleszins aange
drongen op de voortzetting van deze kontak
ten. 

De volgende Algemene Vergadering van 
de 24 EVA-partijen heeft plaats van 3 tot 5 
mei in Brussel. De Slovaakse nationalisten 
zullen hiervoor uitgenodigd worden. Nadien 
zal beslist worden of een EVA-delegatie 
einde mei naar Bratislava reist om er de 
kieskampanje van de SNS te ondersteunen: 
begin juni worden er parlementsverkiezin
gen gehouden. 

Vermelden we nog dat de Regenboogfrak-
tie de Lombard Luigi Moretti heeft laten 
verkiezen als vice-voorzitter van de delegatie 
EP-Tsjecho-Slovakije. Ook deze officiële po
sitie zal maksimaal benut worden voor de 
politieke inbreng van de EVA. 

Herman Verheirstraeten 
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DE BASKEN KWAMEN 
Kroaten en Slovenen, als slachtoffer van 

het Joegoslavisch-kommunistisch Imperialis
me, Grieken, die zich keren tegen Macedoni
sche zelfstandigheid: het mocht allemaal in 
Brussel, nu de volkeren van Europa de grote 
sprong voorwaarts naar hun zelfstandigheid 
maken. Brussel-Europese hoofdstad: ook 
voor de verschillende volkeren? En dan 
kwam de angstwekkende boodschap: ,,de 
Basken komen"; In een titel op zaterdagmor
gen van Het Nieuwsblad, breeduit over de 
eerste pagina, werd het zelfs: „Basken be
stormen Brussel!". 

„Politie vreest 3.000 nationalisten die van
daag verboden betoging houden". 

Het was er zaterdagmorgen dan ook aan 
te zien. De Grote Markt van Brussel herme
tisch afgesloten. Honderden Brusselse poli
tieagenten in een soort maanmannetjeskos-
tuum. De Rijkswacht als versterking. Spuit-
wagens. Groepen cavalerie. De vesting 
Brussel bereidde zich voor op de bestorming 
door de Barbaren. Zij waren blijkbaar nooit, 
die bevelgevers, naar de Baskenavonden 
van Ludo Docx en zijn FLIK-komitee voor de 
Baskische scholen geweest, want dan zou
den zij geweten hebben dat dit volk „dat 
zingt en danst in de Pyreneeën" nog wel wat 
anders doet dan wat Spaanse persagent
schappen naar hier seinen. 

De Spaanse Ambassade zal ook wei haar 
duit in het leugenzakje gedaan hebben, ge
volgd door Franse flikkeninformatie. De anti-
Basken konden dus hopen dat de provokatie 
zou helpen om de Basken in een ongunstig 
daglicht te stellen. 

Die deftige Baskische aannemer, die per 
auto was gekomen, en in de vroege voormid
dag met een kleine Baskische vlag op de 
schouder een kijkje kwam nemen op de 
Grote Markt, vloog dan ook onmiddellijk en 
tot zijn grote verbazing de bak in. Brussel, 
gastheer van de Europese gemeenschap? 
Een andere oude Baskische nationalist zag 
zich een historische vlag afgepakt die onder 
het Francoregime 40 jaar was weggestopt 
voor de fascistische repressie. 

Vanaf het middaguur kwamen ze van bij 
het Zuidstation de hoofdstad-Brussel ,,be
stormen". Meer dan 50 autobussen! 

Vrijdagavond rond 19 uur vertrokken uit 
alle hoeken van Zuid- (onder Spaans bewind) 
Baskenland en Noord- (onder Frans bewind) 
Baskenland. Met meer dan 3.500 waren ze. 
Tientallen anderen weren per auto gekomen 
en nog anderen per trein. Basken en Vlaam
se simpatisanten gidsten hen naar het stads
centrum. Het verzamelpunt was het Munt-
plein, bij die Opera waar het spel van 1830 
begonnen is. Een kleurig schouwspel van 
dansgroepen, fluit- en trommelkorpsen, 
groepen in folklorekledij. Baskenland met 
zijn eeuwenoude kuituur, als het oudste volk 
van Europa. 

» «Kf- P--- jé. 

Baskische vrijheidsnationalisten die als 
enkeling of als groep de oproep volgden van 
het in januari opgerichte komitee „bai inde-
pendentziari" (dit is ,,Ja onafhankelijkheid") 
dat als weg naar het nieuwe Europa een ster 
eist als volk van Europa op de blauw-gele 
Europavlag. Haar bedoeling is, over de par-
tijgrenzen heen, alle mensen die geloven in 
het recht op onafhankelijkheid van Basken
land in een vredelievende volksbeweging 
samen te bundelen. Wat erkend werd voor 
de Baltische staten, voor Kroatië en Slovenië 
kan niet geweigerd worden aan dit oudste 
volk van Europa. 

Op die korte tijd hebben meer dan 50 
gemeenteraden het onafhankelijkheidsmani-
fest goedgekeurd in hun gemeenteraadszit
tingen. Herri Batasuna (de meest radikale 
partij in Baskenland) en Euskal Alkartasuna 
(de pacifistische nationalisten waarmee de 
VU samenwerkt in het EP) hebben zich 
positief uitgesproken bij die stemming. Hun 
gezamenlijk kiescijfer, aan te vullen met 
losse kiezers van de wel erg naar Madrid 
loerende kristen-demokraten van de PNV, 
vertegenwoordigen wel al 35% van het Bas
kische kiespubliek. 

Tientallen vooraanstaanden, intellektue-
len, hoogleraren en akademici op kop, teken
den het manifest. Dit weerspiegelde zich ook 
in het aanwezige publiek. Van vurige jonge
lui in spijkerbroek tot deftige dames in mo-
dekledij met eenvoudige schamele moeders 
waarvan, bij enkele die ik ontmoette, de 
zonen al jaren in de Spaanse gevangenis 
zaten. 

Samen met senator-hoogleraar Alvarez-
Enparantza en VU-schepen Bert Anciaux 
kregen we via de hoofdkommissaris van 
politie van Brussel de aangehoudenen be
vrijd en de vlaggen terug en werd het op het 
Muntplein een urenlang feest met zang, 
dans en toespraken om aan de hoofdstad het 
eigen Baskische gezicht te tonen. Toen de 
TAK-kers en de Vlaamse Jongeren uit Over-
ijse verdreven uit Jezus-Eik zich met hun 
leeuwenvlaggen op het Muntplein tussen de 
Basken voegden werd de Vlaams-Baskische 
solidariteit volop zichtbaar. Na 17 uur werd 
de „verboden manifestatie" van de gevrees
de ,,bestormers" een heuse optocht van 
duizenden vlaggezwaaiende Basken. Terug 
naar het Zuidstation, terug de bus in voor 
een nieuwe nachtelijke tocht van 15-16 uur, 
huistoe. 

Ge moet het maar doen! Met de prachtige 
uitslag van de Katalanen waarbij de gematig
de nationalisten van Pujol en de VU-bondge-
noten van de Eswuerra Republicana zondag 
samen bijna 60% van de stemmen haalden, 
kunnen wij als Vlaams-nationalisten alleen 
maar een hartversterkend voorbeeld vinden, 
bij de overtuiging van de volkeren die de weg 
openbreken naar het nieuwe Europa. 

Walter Luyten, 
oud-senator 

NATIONALISTEN 
WINNEN 
IN KATALONIE 

De jongste opiniepeilingen hadden 
het deze keer juist voorspeld: Jordi 
Pujol behoudt zijn absolute meerder
heid in Katalonië. Hij deed er nog twee 
zetels bij, de Convergencia bezet sinds 
zondag 15 maart 71 van de 135 zitjes in 
het Katalaanse parlement. De radikale 
Esquerra Republicana van de jonge 
volkstribuun Angel Colon was de grote 
verrassing: zij gaat van 6 naar 11 
zetels. 

In een eerste verklaring zondagnacht 
zei Colon: „Vanaf vandaag doet Pujol 
niet meer wat hij wil." 

Het blijft boeiend in Barcelona. De 
voornaamste verliezers zijn de socialis
ten (van 42 naar 38) en de CDS (de 
liberalen) verdween van de kaart (van 3 
naar 0). De kristen demokraten (van 6 
naar 7) wonnen wat de eks-kommunis-
ten verloren (van 9 naar 8). 

EVA-lid Esquerra wordt nu de derde 
politieke macht (ver) na Pujol en de 
socialisten. 
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VOLKEN EN STATEN 

ARMENIERS 
Het woongebied van de Armeniërs is in de 

loop van hun blezonder bewogen geschiede
nis niet alleen menigmaal ingekrompen maar 
ook nog verschoven. Zo komt het dat Opper-
Karabach, nochtans een van hun oudste 
nederzettingen, zich buiten het grondgebied 
van de (sedert 23 oogst 1991 onafhankelijke) 
republiek Armenië bevindt. Zoals vele misda
den is ook deze afscheiding het werk ge
weest van Stalin. 

NAWERKING VAN DE 
FRANSE REVOLUTIE 

Niet het werk van Stalin maar wel van de 
Franse Revolutie Is de opvatting dat al wie in 
een (deel)staat woont zich moet laten gelijk-
schakelen met het volk dat daar de lakens 
uitdeelt. Zoals alle burgers van Frankrijk 
verfranst moeten worden en dat goeddeels 
werden, ook al zijn zij eigenlijk Duitsers, 
Vlamingen of Bretoenen, wonend op eigen 
erf, zo vinden de Azeriërs dat alle Armeniërs 
in Azerbeïdjan, zelfs die in het autonome 
gebied Opper-Karabach, goede Azeriërs 
moeten worden en vooral geen Armeniërs 
willen blijven. 

Die Armeniërs daarentegen, vaststellend 
dat zij binnen Azerbeïdjan minder dan vroe
ger (onder het toezicht van de Sovjet-Unie) 
waarborgen hebben voor hun groepsidenti
teit, zien aansluiting bij Armenië als de enige 
oplossing op lange termijn. De Armeniërs in 
de republiek van die naam steunen dit voor
nemen hardnekkig en metterdaad, d.i. met 
het wapen in de vuist. 

Eilaas zijn zij In hetzelfde beddeke ziek. 
Tegenover het Azerische Nachicevan, dat 
door Armeens gebied afgesloten wordt van 
de republiek Azerbeïdjan, treden zij even 
onverdraagzaam op. 

Wij zullen het niet telkens herhalen, maar 
een gelijkaardige vaststelling kunnen wij 
doen voor bijna elk van de nieuwe nationale 
staten in Oost-Europa. 

EEN FRONT MINDER~~ 
In 1990 vochten de Armeniërs nog op twee 

fronten: de Sovjet-Unie en Azerbeïdjan. Het 
eerste front is ineengestort. De voormalige 
Sovjettroepen, die in 1990, ook nog in 1991, 
meestal voor Azerbeïdjan partij trokken, wer
den einde 1991 voor het grootste gedeelte 
teruggetrokken. Toch was dit voor de Arme
niërs geen bron van onvermengde vreugde. 

In de loop van hun geschiedenis hebben 
zij immers meer dan eens hun lijfsbehoud te 

Vrouwen uit Karadagon protesteren. Ze werden uit hun huizen geëvaltueerd 
omwille van aanvallen van Armenische milities. (foto Reuter) 

danken gehad aan hun afhankelijkheid van 
het machtige Rusland. Deze ver vooruitge
schoven Europees-kristelijke voorpost ten 
zuiden van de Kaukasus heeft als „natuurlij
ke vijanden" vooral Turkse islamitische vol
keren. 

OPPER-KARABACH 
ZWAAR OMSTREDEN 

In 1991 blijft de strijd rond Opper-Kara
bach heftig voortduren. Een internationale 
mensenrechtenorganisatie, die er op bezoek 
is, stelt in juli vast dat willekeur en massa
deportaties daar schering en inslag zijn. Wel 
200.000 Azeriërs worden gepropt in dorpen 
waaruit Sovjettroepen („zwarte baretten") 
de oorspronkelijke Armeense bevolking 
eerst verdreven hebben. 

Gevangen Armeniërs (alleen omdat zij Ar
meniërs zijn) worden in mensonwaardige 
omstandigheden vastgehouden en niet zel
den gefolterd. 

Zoals in 1990 blijft ook in 1991 Opper-
Karabach afgesloten van Armenië: geen be
richten, geen doorgang over land, maanden 
lang pensioen noch kinderbijslag; en van
zelfsprekend steil stijgende werkloosheid. 

Bevoorrading, ook met wapens en wapen
broeders, gebeurt met de hulp van hef-
schroefvliegtuigen die de Azerische luchtaf
weer trotseren. 

Begin september roept Opper-Karabach 
zijn eigen onafhankelijkheid uit, los van Azer
beïdjan. Azerbeïdjan, dat zich zelf een week 
voordien onafhankelijk verklaarde, venwerpt 
de onafhankelijkheidsverklaring van Opper-
Karabach als „ongrondwettig". 

Tegen het einde van dezelfde maand geeft 
een volksraadpleging in de republiek Arme
nië, die zich wel al onafhankelijk had ver
klaard maar nog niet uit de Sovjet-Unie was 
getreden, meer dan 99% stemmen voor 
definitieve afscheiding. 

President Ter-Petrosjan laat wel dadelijk 
horen dat hij geen bezwaar heeft tegen een 
los ekonomisch verbond van voormalige 
Sovjet-deelrepublieken. 

De zelfstandigheid schijnt voor het Ar
meense binnenland gunstige gevolgen te 
hebben. Meer dan de helft van de landbouw
grond wordt er geprivatiseerd met als gevolg 
stabiele landbouwprijzen, terwijl die elders 
de pan uit vliegen. Kleine en middelgrote 
ondernemingen volgen. 

Azerbeïdjan laat inmiddels het uitroepen 
van de onafhankelijkheid van Opper-Kara
bach niet onbeantwoord. Op 26 november 
beslist zijn parlement, het autonomiestatuut 
van dit gebied af te schaffen en het als een 
gewone Azerische provincie te besturen. 

Dit is niet naar de zin van president Mutali-
bow, die evenwel sterke tegenwind krijgt 
omdat hij nog niet hard genoeg optreedt 
tegen de Armeniërs. Sedert het begin van 
het konflikt (1988) hebben nochtans al vier
duizend mensen het leven gelaten. 

Karel Jansegers 
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OMSLAGVERHAAL 

175 JAAR UNIVERSITEIT 
GENT: EEN TERUGBLIK 

H
ET was maar povertjes gesteld 
met het hoger onderwijs in de 
Zuidelijl<e Nederlanden voor 
1817. De Leuvense universiteit, 
gesticht in 1426, was in de 18e 
eeuw in verval geraaict en door 
de Franse bewindvoerders in 
1797 eenvoudigweg afgeschaft. 
Veel alternatieven bestonden er 
niet. Op enkele plaatsen l<on 
men wat elementaire genees

kunde studeren en de Académie de Bruxel-
les groepeerde vanaf 1806 een drietal fakul-
teiten, maar zonder veel betekenis. 

KONING WILLEM ~" 
De Zuidelijke Nederlanden waren dus een 

intellektuele woestenij toen in 1815 Willem I, 
pas koning geworden van het Verenigd Ko
ninkrijk der Nederlanden, de principiële be
slissing nam er één of meer universiteiten op 
te richten. Hoewel een meerderheid van de 
speciaal daartoe aangestelde kommissie de 
voorkeur gaf aan de oprichting van één 
enkele universiteit, liefst te Brussel, „sous 

De Gentse universtteit bestaat 
175 faar. Het was inderdaad in 
1817, ten tijde van het Verenigd 
Koninkrijlt der Nederlanden, dat 
190 studenten en 16 professoren, 
verdeeld over 4 faltulteiten, de 
Itolleges begonnen. Het huidig 
jubileumjaar wordt in de herfst 
gevierd met de publlkatie van een 
prestigieus foto- en herdenkings-
boek en een Internationale stu
diebijeenkomst over de plaats 
van de universiteiten In de Wes
terse wereld. 
WIJ schetst nu alvast enkele 
hoofdmomenten uit de nog jonge 
geschiedenis - de eerste univer
siteiten zoals Parijs, Bologna en 
Oxford ontstonden reeds rond 
1200 - van de Gentse universi
teit, wiens vernederlandsing ja
renlang een heftig politiek strijd
punt vormde. 

Openingsplechtigheid van de verne
derlandste Vlaamse Hogeschool te 
Gent in 1930. August Vermeylen was 
de eerste rektor. (toto RUG) 

les yeux même du gouvernement", werd 
uiteindelijk geopteerd voor de oprichting van 
drie rijksuniversiteiten: te Gent, te Luik, te 
Leuven. De noordelijke gewesten, hoewei 
minder bevolkt, telden immers ook drie uni
versiteiten en de wedijver tussen diverse 
instellingen zou heilzaam werken. Het Gent
se stadsbestuur had eveneens naarstig ge-
lobbied voor de regionale decentralisatie. 
Brussel lag volgens de Gentse vroede vade
ren helemaal niet centraal en de lukse en 
morele verdorvenheid van de grootstad zou
den het studeren allerminst bevorderen. Te
vens meende men historische aanspraken te 
kunnen maken. Want was er niet het, wellis-
waar kortstondige, precendent van de Calvi
nistische universiteit in de 16e eeuw? Dit kon 
de Hollander Willem I toch niet onberoerd 
laten? 

[> 
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Het was het Gentse stadsbestuur menens 
met haar universiteit. Gebouwen werden ter 
beschil<king gesteld om de fakulteiten in 
onder te brengen, ook de stedelijke planten-
tuln en de biblioteek werden aan de universi
teit overgemaakt. De stad betaalde even
eens de oprichting, tussen 1819 en 1826, 
van de imposante, neo-klassieke aula — 
toen Paleis der Universiteit genoemd — in de 
Volderstraat. Bouwheer van dit op het Ro
meinse panteon geïnspireerd monument 
was de Gentse grootmeester Louis Roe-
landt, later eveneens verantwoordelijk voor 
de ontwerpen van het Gerechtshof en de 
Opera. 

Op 3 november 1817 konden de kolleges 
starten. De universiteit kende vier fakultei
ten : Letteren en Wijsbegeerte, Rechten, We
tenschappen en Geneeskunde. 190 studen
ten hadden zich ingespreven, wat minder 
was dan de aantallen in Luik (259) en Leuven 
(230). Een toestand die tot in 1830 zou 
voortduren. Ook het professorenkorps was 
uitermate beperkt en telde nauwelijks 16 
leden, met slechts een minderheid geboren 
Zuidnederlanders. 

Niet zozeer de internationale geörien-
teerdheid van de universiteit was hiervoor 
verantwoordelijk, maar wel het simpele feit 
dat hier nauwelijks valabele kandidaten te 
vinden waren. Het geestelijk leven stelde 
biezonder weinig voor en buitenlanders, on
dermeer de grote Hollandse jurist en staats
man Thorbecke, moesten worden aangetrok
ken. Deze situatie schiep echter weinig pro
blemen vermits de voertaal voor het hoger 
onderwijs het Latijn was. Afwijkingen van 
deze universitaire lingua franca werden voor
zien voor de kolleges Nederlandse en Franse 
Letterkunde en voor de jonge wetenschap
pen zoals de ekonomie. 

DE OMWENTELING 
VAN 1830 

De jonge universiteit boerde niet slecht. 
Het aantal studenten steeg tot 414 in 1829, 
en onder de afgestudeerden bevonden zich 
enkele eminente persoonlijkheden zoals de 
jurist en latere Gentse liberale politikus Hip-
pollet Mettepennigen alsook de wereldbe
roemde sterrekundige en statistikus Adolph 
Quetelet. Het hoger onderwijs in de Neder
landen kon tevens genieten van de aktieve 
belangstelling van Willem I. Hij ontsloeg 
studenten van hun militaire verplichtingen en 
de vreemde professoren dienden geen aan
vraag tot naturalisatie in te dienen. Ook werd 
ondermeer te Gent in 1825 overgegaan tot 
de oprichting van een Ecole Industrielle — 
een verre voorloper van de fakulteit van de 
burgerlijke ingenieurs — waar toegepaste 
scheikunde en mechanika werd gedoceerd. 
Ook toen volgde het onderwijs de maat
schappelijke evoluties: de industriële revolu
tie was reeds volop aan de gang. 

De Belgische omwenteling van 1830 had 
voor het pas opgestarte hoger ondera/ijs 
weinig goeds in petto. Aanvankelijk verbood 

Koning Willem I. 

men zelfs de heropening van de leergangen, 
maar een besluit van 10 december 1830 
maakte hieraan een eind. De Gentse univer
siteit verloor wel haar fakulteiten Weten
schappen en Letteren en Wijsbegeerte. Ook 
de kursus Hollandse Taal- en Letterkunde 
werd afgeschaft, uit reaktie op de ,,taald-
wang" van Willem I. De bekwame en nood
zakelijke buitenlandse professoren kregen 
de wind van voren, de Hollanders uiteraard 
voorop, en de idee van één centrale universi
teit werd opnieuw geopperd. Charles Rogier 
was een van de bekendste voostanders van 
de centralisatie. 

Aan de onzekere periode kwam een einde 
met de wet De Theux van 1835 op het Hoger 
Onderwijs. De regionale tendens haalde het 
opnieuw en de universiteiten van Gent en 
Luik werden in hun vroegere toestand her
steld, met de vier fakulteiten. Tevens werd 

het Frans de officiële taal aan de universitei
ten in België, een maatregel waar geen 
noemenswaardig verzet tegen kwam. 

Ondertussen was van katolieke zijde in 
1834 een vrije universiteit in Mechelen opge
richt, die twee jaar later naar Leuven werd 
overgebracht. De vrijzinnige gelijke-lat-reak-
tie kwam ogenblikkelijk: op 20 november 
1834 werd de vrije universiteit Brussel inge
huldigd. 

De wet van 1835 loste evenwel geenszins 
alle problemen op, maar was integendeel 
een van de oorzaken dat het hoger onder
wijs, en dus ook de Gentse universiteit, niet 
echt van de grond kwam. Zo bestonden 
helemaal geen toetredingsvoon/vaarden voor 
de universiteit. Jonge mensen van nauwe
lijks 15 jaar, ,,échappés dus college è la 
sortie de la troisième ou méme la quatrième 
latine", konden ongestoord universitaire stu
dies aanvatten. Het niveau van de eerste 
jaren daalde dan ook af tot nauwelijks meer 
dan middelbaar ondenivijs-niveau. Een toe
stand die bleef bestaan tot een wet in 1890 
een getuigschrift van volledig middelbaar 
ondenwijs vereiste. Bovendien viel door de 
wet van 1835 de verplichting weg om een 
geschreven verhandeling in te dienen ter 
verkrijging van een doktorstitel (het licen
tiaatsdiploma bestond nog niet). 

WEINIG VROUWEN, 
WEINIG NEDERLANDS 

Een zeer bedenkelijke toestand voor het 
wetenschappelijk ondenwijs dat slechts ge
deeltelijk werd goedgemaakt door de wet van 
1890, toen men de verhandeling weer ver
plicht maakte voor studenten uit de fakultei
ten Letteren en Wetenschappen. En ten
slotte was er de uitputtende diskussie wie de 
akademische graden zou toekennen. Cen
trale en later gekombineerde jury's (met een 
gelijk aantal professoren uit de vier universi
teiten) kregen die bevoegdheid tot in 1876. 
Pas toen konden de fakulteiten zelf de gra
den toekennen. Het onzalige gevolg hiervan 
was dat professoren kost wat kost hun stu
denten wilden zien slagen voor die centrale 
jury's, en dus elk persoonlijk werk of weten
schappelijk onderzoek van de student ne
geerden ten voordeling van en enciclopedi-
sche opstapeling van kennis. 

De echte wetenschappelijke uitbouw van 
de Gentse universiteit is dan ook pas begon
nen naar het einde van de 19e eeuw toe. Het 
ondera/ijs met praktische oefeningen, de 
aanstelling van assistenten, de eindverhan-
deling en de gedurige uitbreiding van de 
leerprogramma's werden toen pas sistema-
tisch ingevoerd. Voordien was dit het werk 
van enkele individuen. Want aan de Gentse 
universiteit zijn ook in die mindere periode 
grote namen verbonden. J. Guislain bijvoor
beeld, hoogleraar aan de fakulteit genees
kunde, fisioloog van formaat en tevens de 
wegbereider van de moderne psichiatrie. Of 
Frangois Laurent, auteur van het vermaard, 
33 delen tellende werk Principes de droit civil 
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en radikaal liberaal denker die het school-
sparen m de Gentse scholen introduceerde 

Op de geniale fisikus Joseph Plateau, die 
in 1843 door blindheid werd getroffen maar 
niettemin tot in 1883 opzoekingswerk deed 

Het aantal studenten bleef lange tijd sta
biel en uiteraard eksklusief mannelijk In 
1879 kon men nog steeds slechts 488 stu
denten tellen, m 1900 was dit aantal reeds 
opgelopen tot 802, in 1912 tot 1253 Het 
waren voornamelijk de aan de Fakulteit der 
Wetenschappen aangehechte Technische 
Scholen die het gros van de studenten lever
den Het duurde wel tot in 1882 vooraleer 
een eerste vrouwelijke studente, kruideniers-
dochter en onderwijzeres S Verhelst zich 
aan de universiteit inschreef Voor de eerste 
vrouwelijke docente was het wachten op 
Irene Van der Bracht, die in 1919 aangeleid 
werd in het Hoger Instituut voor Lichamelijke 
Opvoeding 

De vrouwenbeweging had nog een lange 
weg af te leggen 

Zeer lang was ook de weg voor de verne
derlandsing van de Gentse universiteit, ja
renlang een centraal punt m de geschiedenis 
van de Vlaamse beweging Hoewel de bepa
ling uit 1835 dat Frans het Latijn verving als 
officiële taal aan de universiteiten geen noe
menswaardig verzet kende, gaat de eis voor 
hoger onderwijs in het Nederlands reeds ver 
terug 

Artikel 5 van het befaamde volkspetition-
nement van 1840 eiste dat ,,het Neder-
duytsch by de Universiteit van Gent en by de 
andere rijksscholen in de Vlaemsche gewes
ten de zelfde voorregten zal genieten als het 
Fransch " 

Deze eis — het Nederlands naast het 
Frans in Gent — kwam sporadisch nog 
opduiken, maar was slechts het monopolie 
van een handvol intellektuelen 

VLAAMSE 
HOGESCHOOL 

Pas in 1897 zou de strijd in volle hevigheid 
uitbarsten Aan de oorsprong lag Julius Ma
cLeod, professor Biologie, die naam zou 
maken als voorvechter van de (Nederlands
talige) instelling Hoger Onderwijs voor het 
Volk, dat gratis leergangen inrichtte voor het 
grote publiek Als verslaggever van een kom
missie opgencht n a v het 23e Nederlands 
Kongres te Antwerpen diende hij een op 
duizenden eksemplaren verspreid verslag in 
dat Ijverde voor een geleidelijke verneder
landsing van de Gentse universiteit Een 
stelling die later werd geradikaliseerd door 
Lodewijk De Raet Die had kritiek op de 
slechts trapsgewijze vernederlandsing en op 
het feit dat de Technisch Scholen m het 
stelsel-MacLeod voorlopig onaangeroerd 
bleven Zijn in 1909 verschenen Verslagover 
de Vervlaamsching der Hoogeschool van 
Gent bevatte een volledige blauwdruk ter 
vernederlandsing van de universiteit, inklu-
sief de voor de ekonomische ontwikkeling 
belangrijke Technische Scholen 

Propaganda-akties allerhande en parle
mentaire initiatieven (het eerste dateert van 
1899) gaven de strijd voor vernederlandsing 
van de universiteit, als kritallisatiepunt voor 
het gehele sociale en kulturele leven, een 
massaal en zelfs volks karakter Uniek was 
tevens de relatieve eensgezindheid en sa-
menwerkiing over partijgrenzen heen Het 
optreden van de ,,dne kraaiende hanen", de 
liberaal Franck, de katoliek Van Cauwelaert 
en de socialist Huysmans was hiervoor illu
stratief 

Het drama van de eerste wereldoorlog, 
toen kortstondig een Vlaamse Hogeschool 
werd opgencht, kon de aktie met doven, wat 
de toenmalige regenng eigenlijk wel had 
gehoopt Onder met aflatende druk pakte de 
regering dan zelf met een kompromisvoor-
stel uit De wet Nolf, genoemd naar de 
toenmalige minister van Kunsten en Weten
schappen, werd in 1923 door het parlement 
goedgekeurd en schiep een vrij ingewikkelde 
toestand die niemand voldoening schonk 
Voor de enen ging de toestand te ver, voor 
de anderen met ver genoeg Het bekende 
verhaal De universiteit werd de Nolfbarak 
genoemd De studenten in de vier traditione

le fakulteiten hadden de keuze tussen een 
Vlaams en een Frans stelsel twee derden 
van de lessen werden in het Nederlands 
gegeven en één derde in het Frans of vice 
versa Aan de Technische Scholen en de 
diverse aan de umventeiten verbonden insti
tuten waren nog andere regelingen van 
kracht 

De toenemende publieke en politieke 
druk, met ondermeer de ruchtmakende 
Bormsverkiezing en het Compromis des Bel
ges van de socialisten, dat voorzag in de 
ééntaligheid van beide landsdelen, maakte 
de volledige vernederlandsing van de univer
siteit zo goed als onafwendbaar Het toene
mend aantal Vlaamse professoren maakte 
de zaak evenzeer eenvoudiger 

En aan de vooravond van de 100e verjaar
dag van de onafhankelijkheid van België, die 
men in rust en vrede wou vieren, werd een 
wetsontwerp ter vernederlandsing ingediend 
dat in maart-apnl 1930, na soms woelige 
debatten, in het parlement met grote meer
derheid werd goedgekeurd 

DE CALVINISTISCHE 
UNIVERSITEIT (1577-1584) 

Een van de argumenten die men, en 
vooral dan het Gentse stadsbestuur, in 
1817 gebruikte om toch maar in Gent een 
universiteit op te trekken, was van histori
sche aard Inderdaad was die Vlaamse 
vurige stede van 1578 tot 1584 de vesti
gingsplaats geweest van een soort Calvi
nistische universiteit 

We schrijven de 16e eeuw Gods
dienstoorlogen tussen katolieken en pro
testanten teisteren Europa De Spanjaar
den doen venwoede pogingen om onze 
gewesten (toen de 17 Provincies) in hun 
katolieke kamp te houden Uiteindelijk 
leidde dit alles tot de afscheuring van de 
Noordelijke Nederlanden, maar ook de 
stad Gent weerstond een moment de 
Spaanse katolieken Van 1577 tot 1584 
kende Gent zijn Calvinistische Repu
bliek In september 1584 wist Alexander 
Farnese, hertog van Parma, Gent te 
heroveren en werd elke vorm van protes
tantisme meteen verboden 

Behalve de ambitie van de Gentse 
revolutionnairen om, tegen het centralis
me van de Spanjaarden in, hun middel
eeuwse stedelijke privileges te herwin
nen, waren er dus de godsdienstige mo
tieven Vooral het ondenwijs diende bij te 
dragen tot de verspreiding van het nieu
we geloof Een voortreffelijk onderwijsnet 
werd uitgebouwd Niet alleen een Latijn
se school, dat een innchting van middel

baar en voorbereidend hoger ondenwijs 
was, maar eveneens een teologische 
fakulteit zagen het levenslicht Deze laat
ste ging op 6 oktober 1578 van start in het 
Karmelietenklooster aan de Lange 
Steenstraat Behalve Calvinistische teo-
logie werd ook een leerstoel Filosofie met 
inbegnp van etiek en fisika opgencht 
Maar van een echte universiteit kan men 
volgens professor Paul Fredencq moeilijk 
spreken Het/4//7e/7eaumot Theologicum 
had het wel kunnen worden in gunstiger 
omstandigheden 

Het instituut kende een behoorlijke 
faam Vooraanstaande professoren van 
de teologische fakulteiten van Heidel
berg en Leiden kwamen er doceren Over 
het aantal studenten vertellen de bron
nen weinig Wel vinden de historici ver
scheidene Gentse studenten later op be
langrijke maatschappelijke posities te
rug 

De onzekere politieke toestand, de oor
log en de lege stadskas, hipotekeerde 
evenwel de werking van zowel de Latijn
se school als het Theologicum Met een 
bericht ad valvas dat de school gesloten 
werd, maakte rektor Kimmedonckius op 
12 september 1584 een einde aan deze 
,,eerste" Gentse universiteit bekend 

(f.d.) 
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De tijd heeft de tegenstanders van de 
vernederlandsing, waartoe ook de kerl<elijke 
overheden behoorden die in een Vlaamse 
universiteit een bedreiging zagen voor de 
katolieke universiteit van Leuven, ongelijk 
gegeven. Behalve hun twijfels over de waar
de van het Nederlands als wetenschappelij
ke taal, was hun grootste argument dat een 
Vlaamse universiteit niet leefbaar zou zijn 
wegens onvoldoende studenten. En al daal
de tijdens de eerste jaren na 1930 het aantal 
studenten inderdaad van ruim 1800 tot iets 
meer dan 1300 — voornamelijk door de 
ekonomische krisis en door het wegblijven 
van de vele Waalse en buitenlandse studen
ten die in Gent aan de Technische Scholen 
studeerden — dan is de Gentse universiteit 
sedertdien blijven groeien en uitbreiden. 

Van om en bij de 3400 studenten in 1955 
tot 15.000 vandaag, en dit dank zij een 
voortschrijdende demokratisering van het 
hoger onden/vijs. 

In versneld tempo werd de universiteit 
uitgebouwd tot wat ze vandaag is. 

In 1933 begon de vermaarde architekt 
Henry Van de Velde op de Blandijnberg aan 
het ontwerp van de nieuwe universiteitsbi-
blioteek — de Boekentoren — en aanpalend 
Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis, dat 
tijdens wereldoorlog 11 door de Duitsers werd 
aangewend als observatiepost. In 1953 
stichtte professor André Vlerick het Semina
rie voor Produktiviteitsstudie en -Onderzoek. 
Zeven jaar later werden nieuwe gebouwen 
ingehuldigd: aan de Dunantlaan voor het 
Hoger Instituut voor Opvoedkundige Weten
schappen en aan de Watersportlaan voor het 
Hoger Instituut voor Lichamelijke Opvoe
ding. In 1957 kreeg de universiteit voor het 
eerst sedert haar oprichting een echte fakul-
teit bij: de Technische Scholen werden de 
fakulteit van de Toegepaste Wetenschap
pen. In het daaropvolgend decennium stijgt 
het fakulteitenaantal tof tien. 

Ook de studenten, om wie het uiteraard 
allemaal zou moeten draaien, hebben zich 
niet onbesproken gelaten, ,,'t Zal wel gaan" 
heet de oudste nog aktieve studentenvereni
ging aan de Gentse universiteit. Opgericht in 
1852 kregen hun oorspronkelijke Vlaamsge-
zinde akties geleidelijk een politiek liberaal 
en vrijzinnig karakter. Hoogtepunten van de 
naoorlogse studentenaktiviteiten waren, be
halve uiteraard de jaarlijkse meimaanden, nu 
eens ludiek zoals de bestorming en bezetting 
van het Gravensteen in 1949 en dan weer 
algemeen maatschappelijk zoals tijdens de 
wereldwijde studentenrevolte eind de jaren 
'60. 

De studentenopstand tegen autoritaire ge-
zagsstrukturen en voor vernieuwde onder-
wijsmetoden en maatschappelijk relevante 
opleidingen kwam te Gent maar goed los in 
maart 1969, met een verbod om dia's te 
projekteren bij een debat over pornografie 
als rechtstreekse aanleiding. De Blandijn
berg, waar de fakulteit van de Letteren en 
Wijsbegeerte is gevestigd, werd bezet en 
uitgeroepen tot een Studentoraat (naar ana
logie met het rektoraat). 
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Lodewijk de Raet stelde de eerste 
blauwdruk samen voor de volledige 
RUG-vervlaamsing. (foto AMVC) 
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Tijdens de akademiejaren 1978-1979 en 
1979-1980 werd veelvuldig betoogd tegen de 
verhoging van het inschrijvingsgeld („de 
10.000") en recent kwam ook het universi
teitsdekreet van wijlen CVP-minIster Daniel 
Coens onder studentenvuur te staan. Maar 
de oud-student die vandaag wel het meest 
van zich laat spreken is ongetwijfeld Dirk 
Frimout, mogelijk de eerste Vlaming in de 
ruimte. Hij studeerde af aan de RUG als 
burgerlijk ingenieur in 1963. 

Filip Delos 

— Het zeer fraaie boek 175 jaar universiteit 
Gent. Een verhaal in beeld, 304 biz. en geïllus
treerd met 500 foto's, zal verschijnen In septem
ber 1992. De Intekenprijs (tot 29 mei) bedraagt 
1.500 fr., nadien 2.100 fr. Inlichtingen: Mevrouw 
SImon-Van der Meersch, koördinator archlef-
RUG, SInt-PletersnIeuwstraat 25, 9000 Gent. 
Tel. 091/64.30.81. 

'Volgende week een vraaggesprek 
met prof. Bob Van Hooland over 
de RUG van vandaag. 

DE VON BISSING-
UNIVERSITEIT 

De Grote Oorlog brak de ganse kam
panje voor de vernederlandsing van de 
Gentse universiteit brutaal af. In het par
lement toen het wetsvoorstel Franck-Van 
Cauwelaert, dat alle essentiële elemen
ten bevatte van het rapport van Lodewijk 
De Raet tot volledige vernederlandsing 
en op vijandigheid stuitte bij de regering, 
in volle kommissiebespreking. De Duitse 
inval maakte hieraan een eind en de 
Gentse universiteit sloot haar deuren. 

Toen de Duitse bezetter in het kader 
van haar Flamenpolitik een Vlaamsche 
Hoogeschool, prioriteit nummer één van 
de toenmalige Vlaamse beweging, in het 
vooruitzicht stelde, werd de verdeeldheid 
in het Vlaamse kamp eens te meer duide
lijk. Vonden de enen (de zogenaamde 
passivisten) dat onder geen enkel beding 
mocht worden meegewerkt met de bezet
ter, ook niet voor de ven/vezenlijking van 
een oude droom, dan luidden de zoge
naamde aktivisten een andere klok. Ge-
konfronteerd met de Duitse propaganda 
vonden zij de realisatie van een rechtma
tige Vlaamse eis toch het belangrijkste. 

Bovendien vreesden ze de invloedrijke 
frankofonen die onomwonden verklaard 
hadden: „La Belgique de demain sera 
latine on ne sera pas". 

Op 15 december 1915 kondigde de 
Duitse generaal von Bissing de oprich
ting van een Vlaamse Hogeschool aan, 
die inderdaad op 24 oktober 1916 te Gent 
tot stand kwam. Slechts 7 van de vroege
re professoren waren bereid hun leer
stoel weer in te nemen. Door nieuwe 
benoemingen werd uiteindelijk een staf 
van 35 professoren gevormd. Dit alles 
voor nauwelijks 40 studenten. Het vol
gende akademiejaar waren er reeds 400 
inschrijvingen. 

De aktivisten konden niet op een meer
derheid in Vlaanderen rekenen. Vele Vla
mingen protesteerden tegen de ver-
vlaamste universiteit en twee eminente 
professoren, P. Fredericq en de beroem
de Henri Pirenne, werden naar Duitsland 
gedeporteerd. Pirenne schreef er trou
wens in gevangenschap zijn magistraal 
werk Histoire des Moyen-Ages. 

Na de oorlog werden de aan de von 
Bissing-universiteit behaalde getuig
schriften nietig verklaard. De volledige 
vernederlandsing van de Gentse univer
siteit zou pas twaalf jaar later, in 1930, 
een aanvang nemen met totaal verneder
landste eerste jaren. 

(f.d.) 



NEDERLANDS IN HET 
HOGER ONDERWIJS 

H
ARD roepen over de bedreiging 
van het Nederlands is gemakl<e-
lijk (en nuttig!), spijtig is alleen 
dat veel hardroepers meestal 
een stuk minderhoog van de 
toren blazen als hen gevraagd 
wordt waarom een teloorgang 
van het Nederlands aan de ho
gescholen en universiteiten juist 
de toekomst van de Nederland
se taal bedreigt. Zoiets voelt 

iedereen met zijn ellebogen wel aan, maar 
het uitleggen is nog wat anders. 

In een bijdrage in het NRC Handelsblad {9 
maart) laat W.F. Hermans een anonieme 
briefschrijver („één mijner vereerders") aan 
het woord die zichzelf de vraag stelt wat 
Nederland zich eigenlijk verbeeldt te zullen 
bereiken als de natuurlijke en traditionele 
landstaal wordt afgeschaft. Zijn boeiende 
gedachtengang willen we u niet onthouden. 

STEENKOLEN-ENGELS 
In de eerste plaats zullen de laagste ran

gen van de gemeenschap die niet in de 
gelegenheid zijn meer dan lager onderwijs te 
genieten, elke eerbied voor het Nederlands 
verliezen. Elke neiging zich in te spannen om 
de taal korrekt te hanteren zal men belache
lijk vinden. Op den duur zullen zij gebroken 
Nederlands gaan schrijven en spreken en 
een Engels dat nog slechter is. 

De hoger gevormden zullen weliswaar wat 
beter Engels spreken. Maar literair begaaf
den zullen ondervinden dat hun werk toch 
altijd een beetje provinciaal zal blijven, zoals 
de Kanadezen, Australiërs of Nieuwzeelan
ders ondervinden. Ook zullen Nederlanders 
die afgestudeerd zijn aan Nederlandse uni
versiteiten waar de voertaal een soort (ge
deeltelijk zelf bedacht) Engels zal wezen, 
toch niet gemakkelijker dan nu, in Engeland 
of Amerika aan de slag komen. Diskriminatie 
moge allerwegen verboden zijn, je hebt toch 
liever op je kantoor iemand die feilloos En
gels spreekt, dan dat je dag in dag uit dat 
gebrabbel met dat beruchte Nederlandse 
aksent moet aanhoren. 

Op korte termijn zou de invoering van het 
Engels als voertaal op de universiteiten al
vast voor gevolg hebben dat de leerstoelen 
Nederlands aan buitenlandse universiteiten, 
na jaren kostbare inspanning opgericht, zeer 
binnenkort weer opgeheven zullen worden. 
Waarom zouden buitenlanders zich uitslo
ven Nederlands te leren, als deze taal vol

gens de Nederlanders zelf niet eens goed 
genoeg is om als voertaal in het hoger 
ondenvijs te dienen ? 

W.F. Hermans toont zich niet te optimis
tisch over de toekomst van het Nederlands. 
Eén van de vele redenen waarom hij in 
Brussel woont, betreft de interessante lin
guïstische verschijnselen die er in de Vlaam
se hoofdstad te bestuderen vallen. De taalsi
tuatie van Brussel (80% Franssprekenden, 
20% Neerlandofonen) is uitzonderlijk leer
zaam en verschaft misschien een blik in de 
toekomst van ons eigen kikkerparadijs waar 
straks 80% van de bevolking steenkolen-
Engels zal kwaken en de rest plat-Rotter-
dams vol germanismen, besluit hij. 

Alvast wat Ritzen betreft zal het zover niet 
komen. De Nederlandse minister beloofde 
onlangs in de Tweede Kamer om de kwestie 

Toen eind '89 de nieuwbakken 
Nederlandse Onderwijsminister 
Ritien de universiteitspoorten 
openzette voor meer Engelstali
ge kolleges, joeg hij niet alleen 
Nederlanders, maar ook heet wat 
Vlamingen in de gordijnen. Ritzen 
wil het Engels tot voertaal maken, 
klonk het wat overdreven. Zo ver 
is het Inderdaad nog niet. Eens 
hard aan de alarmbel trekken 
bleek echter wel nodig. 

van de voertaal aan de universiteiten en 
hogescholen wettelijk te regelen. Hij wil in de 
wet volgende zin opnemen: Het ondenvijs 
wordt gegeven en de eksamens worden 
afgenomen in het Nederlands. Dat is klare 
taal. 

Spijtig genoeg stelt Ritzen ook drie uitzon
deringen voor op deze regel. De eerste twee 
lijken ons vrij logisch, de derde is een regel
rechte uitholling van de regel. 

Een andere taal mag wel worden gebruikt 
wanneer het een opleiding in die taal betreft. 
Logisch, in de Franse les in het middelbaar 
onderwijs mocht ook al geen Nederlands 
gesproken worden. De tweede uitzondering 
betreft de buitenlandse docenten, die in hun 
eigen taal gastkolleges mogen geven. Ook 
met deze uitzondering kunnen we ons ver
zoenen, al is het misschien nuttig een limiet 
te stellen op het aantal,,gastkolleges" in een 
studierichting. 

W.F. Hermans woont in Brussel, o.m. 
omwille van de interessante linguïsti
sche verschijnselen die er te bestu
deren vallen. (foto vum) 

De derde uitzondering zet echter de poort 
open voor heel wat misbruiken: Er mag ook 
een vreemde taal worden gebruikt indien de 
specifieke aard, de inrichting of de kwaliteit 
van het onderwijs dan wel de herkomst van 
de studenten daartoe noodzaken, overeen
komstig een door het instellingsbestuur vast
gestelde gedragskode. 

In de t̂ ^emorie van toelichting legt Ritzen 
uit dat ,,aard en inrichting" van het onderwijs 
verband kunnen houden met internationali-
zering en internationale uitwisselingspro
gramma's. De ,,kwaliteit" kan een uitzonde
ringsgrond vormen wanneer specifieke ek-
spertise niet in Nederland beschikbaar is en 
een buitenlandse docent moet aangetrokken 
worden. 

In een „gedragskode", een soort schrifte
lijke verantwoording, moeten de besturen 
van de onderwijsinstellingen de beslissingen 
om een andere taal nader uitwerken. De 
onderwijsinspektie zal om de drie jaar een 
verslag opmaken over de positie van het 
Nederlands en de gedragskodes. 

Eigenlijk speelt Ritzen de zwarte piet door 
naar de instellingen zelf, met uitzonderings
gronden die vrij soepel hanteerbaar zijn. Het 
blijft vooralsnog nodig hard te roepen voor 
het Nederlands. ,^M\ 
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EKOFRONT 

DOORBOMEN TIJDENS GROENE WEEK 
Op de jaarlijkse Boomplantdag worden 

door talrijke schoolkinderen honderden bo
men geplant In Vlaanderen. De kinderen 
planten die bomen langs straten en pleinen, 
in parken en bossen. Op die wijze dragen ze 
hun „boompje" bij aan een groene woonom
geving. 

Onder de bezielende leiding van schepen 
van Leefmilieu Laurent De backer streeft het 
gemeentebestuur van Ternat (Brabant), in 
samenwerking met de Vereniging Voor 
Openbaar Groen (WOB) naar een goede 
omgang van kinderen met de natuur in hun 
omgeving. De boom wordt daarbij centraal 
gesteld. De Boomplantdag, de ,,hoogdag" 
van de Groene Week (van 22 tot en met 28 
mart) zal deze keer in het ieder jaar weerke
rende animatieprojekt Groene Lente een 
internationaal tintje krijgen. In het kader van 
het openstellen van de grenzen in 1992 zal 
informatie worden uitgewisseld met andere 
edukatieve aktiviteiten voor kinderen rond 
bomen. 

Op een persontmoeting lichtte Laurent de 
Backer het uitgebreide programma van de 
Groene week toe. 

POLLEN EN BIJEN ~ 
In Ternat staat de aktie dit jaar in het kader 

van pollenvrlendelijke aanplantingen (pollen 
zijn stuifmeelkorrels). Uit onderzoek is geble
ken dat door een juist aanplantingsbeleid de 
parken en plantsoenen van een gemeente of 
stad allergievriendelijk kunnen gemaakt wor
den (ongeveer 1,4 personen op 10 zijn mo
menteel allergisch). De aanplantingen zullen 
plaats vinden in de ruilverkaveling Kouter-
broecken en op verschillende plaatsten van 
de Ternatse gemeentelijke openbare speel
pleinen. Op deze manier wil Ternat ook zijn 
bijdrage leveren aan een hooikoortsvriende-
lljke gemeente. 

Waarom pollenvrlendelijke aanplantin
gen? De lente is niet voor iedereen een 
aangename tijd. Duizenden mensen worden 
tijdens de eerste zonnige lentedagen ge
plaagd door tranende, rode brandende ogen, 
een lopende of verstopte neus, hevige nies
buien en soms ademnood. 

Wie vaak last heeft van dergelijke simpto-
nen, is overgevoelig voor bepaalde stoffen. 
Een allergie is dus een afweermechanisme 
dat niet op een immunologisch proces be
rust. 

Daar de selektie van het plantgoed zo 
belangrijk is, letten we op enkele belangrijke 
punten voor het aanplanten van bomen. 
Circa dertig procent van het stuifmeel is 
afkomstig van bleoeiende grassen, veertig 
procent van berken, eiken, elzen en haze
laars en de overige dertig procent van vaste 
planten, struiken en onkruid. Bij een pollen-
koncentratie beneden de 20 korrels per ku
bieke meter lucht zullen er weinig mensen 
last van ondervinden. 

Tijdens de Boomplantdag op 25 maart zal de monumentale paardekastanje-
boom aan het Sint-Carolusrusthuis in Sint-Katharina-Lombeek (Ternat) offi
cieel geklasseerd worden door minister Johan Sauwens. Tijdens de kollege
beraadslaging van 15 mei 1991 werd beslist een aanvraag te doen bij de 
Vlaamse Gemeenschap tot klassering van deze meeste kenmerkende boom 
van Lombeek. Vooral de situering en de omvang van de boom, waardoor hij 
het uitzicht van de dorpskern van Sint-Katharina-Lombeek bepaald, en 
omwille van zijn estetische waarde stuurde het Ternatse gemeentebestuur 
aan op het behoud van deze prachtige boom. 
Op de foto poseert Laurent de Backer, de (terecht) trotse Ternatse schepen 
van Leefmilieu naast „zijn" stoere kastanjeboom. 

Kruisreakties tussen graspollen, boompol-
len, onkruidpollen en pollen van bloemen en 
bloeiende planten komen vaker voor dan 
men denkt. 64% van alle kruisreakties is te 
wijten aan een reaktie binnen éénzelfde 
plantenfamilie. De voornaamstezijn de ber-
kachtigen, de beukachtigen en de wilgachti-
gen en de samengesteldbloemigen. 

Ter gelegenheid van de boomplantdag 
werd ook even teruggeblikt op de aktiviteiten 

van vorig jaar.Naar aanleiding van een be
zoek van de plaatselijke mkersvereniging 
aan het schepenkollege van Ternat besliste 
de schepen van Leefmilieu Laurent De Ba
cker in 1991 bijenvriendelijke bomen en 
heesters te planten. Uit de imkerslijst nam 
men toen volgende keuze: linde, waterwilg, 
chinees klokje, zwarte aalbes, moerbeiboom 
en moerbeistruik. Alle plantgoed bestond uit 
kontainerplanten. 
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EKOFRONT 

VOORBEREIDING 
OP SCHOOL 

De voorbereiding van de Boomplatdag 
gebeurt in de gemeenteschool, in samen
spraak met het schoolhoofd en de leraars of 
leraressen van het 5de studiejaar van alle 
scholen van Ternat. Materiaal uit de natuur 
(takken, bladeren, boomschijven, e.d.) zijn 
verkrijgbaar bij de gemeentelijke plantsoen
dienst. Als een leerkracht hulp nodig heeft bij 
de lessen kan hij of zij een beroep doen op 
vrijwilligers v.e. plaatselijke vereninging, ie
mand van de gemeentelijke plantsoendienst 
of toelmichting inde klas door de schepen 
van Leefmilieu. 

In het kader van het animatieprogramma 
Groene Lente zijn er nog tal van andere 
aktiviteiten voorzien. Zo is er ieder jaar een 
overzetaktie voor padden en kikkers, een 
bebloemingsaktie en een zonnebloemwed
strijd. Daarbij komt dat bij speciale gebeurte
nissen zoals geboorte, huwelijk of jubileum 
de gemeente de gelukkigen een boom aan
biedt. Dit initiatief, dat ruime weerklank bij de 

gemaante krijgt, bestaat in Ternat al een 
tiental jaren en werd zelfs door andere ge
meenten overgenomen. 

De grond waarop geplant wordt is meestal 
eigendom van de gemeente Ternat en be
vindt zich in de deelgemeente Wambeek 
naast het wachtbekken in de ruilverkaveling 
Koutersbroecken aan de overkant van de 
oude steenbakkerij, gelegen langs de steen
weg Asse-Edingen. Afspraak op woensdag 
25 maart. Parkeren kan aan het nieuwe 
kerkhof aan de Bollestraat in Wambeek. De 
gemeentelijke groendienst zorgt voor het 
plantmateriaal en maakt het terrein plant-
klaar. De ervaring leert dat kinderen over 't 
algemeen heel entoesiast zijn en met zorg 
planten. De nazorg wordt eveneens door de 
gemeente verstrekt. 

Na het werk worden de kinderen met de 
schoolbus naar het Sportcentrum gevoerd 
en beloond met een versnapering. Zeker na 
het planten op een koude, winderige dag 
smaakt warme chokolade prima. Elk kind dat 
een boom heeft geplant ontvangt een certifi-
kaat met zijn of haar naam op, de datum en 
de plantplaats van de boom. In de klas wordt 
besloten met een uitvoerige gedachtenwis-
seling. 

PROGRAMMA ANIMATIEPROJEKT 
GROENE LENTE 
GROENE WEEK IN TERNAT 
VAN 22 TOT 28 MAART 
zo 22/3 om 11u: 

ma 23 tot 27/3; 

dl 24/3: 

WO 25/3 om 10u: 

14u: 

Za 28/3 
van 10 tot 12u: 

Opening Groene Week; overzetaktie amfibieën aan de Heir
baan. 

Lenteschoonmaak in gans de gemeente door de groen-
dienst; 
opruimen van alle zwerfvuil en sluikstorten. Toelichting door 
de schepen van Leefmilieu in alle scholen over de Groene 
Week en de Boomplantdag. 

Vertraaien van de opnebare gebouwen met bloemen. Plaat
sen van 6 bloembakken van 1 meter aan de reling van de 
beek aan de Steenbrugstraat. Voorjaarsbeurt aan de speel
pleintjes en bebloemen van sommige braakliggende straat
hoekjes. 

Boomplantdag in de Koutersbroecken met aanplantingen 
door de leerlingen van het 5de leerjaar van alle Ternatse 
scholen in samenwerking met de plaatselijke CARA-vereni-
ging die allergievriendelijke bomen plant. 
Officiële klassering van de kastanjeboom aan het Sint-
Carolusrusthuis door minister Johan Sauwens. Opstarten 
van de procedure voor het maken van een dorpserf in 
Wambeek-Lombeekcentrum. Gratis een boom afhalen en 
zaadjes voor de jaarlijkse zonnebloemwedstrijd in centrum 
De Ploter. 

Vrolijk slot in de oude steenbakkerij met de officiële opening 
van het reciklagepark door Vlaamse straatmuzikanten. Ieder
een welkom. Een pintje of verfrissing is verkrijgbaar aan 20 fr. 
Elke vereniging van Ternat, erkend door de kultuurraad mag 
gratis 10 bomen afhalen. 

DEZE WEEK IN 

Inleveren geblazen 
De nieuwe regering staat met de 

rug tegen de muur. Ze moet 
snoeien in haar uit-gaven en 

nieuwe inkomsten zoeken. Welke 
plannen liggen daartoe voor? Hoe 
ingrijpend zal dat uw bud-get en 

uw leven beïnvloe-den? 
Een overzicht en een analyse, 

deze week in Knack. 

Tobback 
Louis Tobback kreeg wat hij wou een verruimd 
ministerie van Binnenlandse Zaken, met zeggen

schap over alle ambtenaren en 
vreemdelingenzaken Wat wil hij daar nu mee 
doen'' Tobback en het kontrakt met de burger, 

deze week in Knack 

Kristien Hemmerechts 

Vrijdag verschijnt een nieuw boek van Kristien 
Hemmerechts In een interview vertelt ze hoe 
ze liefde en relaties in haar verhalen onder het 

ontleedmes legt En hoe fijn het zal zijn om 
ermee op te houden Een gesprek, 

deze week in Knack 

En verder... 

•Dokument Volkswagen, een reus die wil 
groeten • De Zeebrugse dammen laken 

ondergraven • EG-kommissaris Karel Van Miert 
o\er Sabena en luchtvaart • Affaire^s 

De Bonvoism en voedselfraude met Oost-Europa 
• Portret Bill Clinton • Het WK veldlopen • 

Natuur de lawmeplaag 

3 MAGAZINES INI: 
KNACK + WEEKEND 

+ TELE KNACK (64 pag.) 
ELKE WOENSDAXÏ 

TE KOOP 
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DE DOCHTERVAN POESKE SCHERENS? 

Drie rasartiesten tonen hoe het er in de school aan toe gaat... 

In het Teatermagazine nr 48 (jongste uit
gave) van het Fakkelteater stond te lezen dat 
Wim Verbeke artistiek leider van De Fakkel 
was geworden. Verbeke trad er in de zeventi
ger jaren op als pianist in politieke kabaret-
ten en speelde mee in het Educatief Theater 
Antwerpen. Hij was het die Onwells Boerderij 
der Dieren tot een musical bewerkte, tenwijl 9 
Sinterklaasprodukties voor Kindervreugde 
meer dan 300.000 bezoekers kregen. 

PAK ZE 
Verbeke schreef teksten voor diverse tea-

ters en zijn laatste werk werd het hertalen en 
aanpassen naar Vlaamse toestanden van 
het Engelstalige Teechers van John Godber 
tot School. Nauwelijks aangetreden overleed 
Wim Verbeke op 3 maart, 42 jaar was hij. 

Waarschijnlijk was het mede daardoor dat 
de akteurs Bert Cosemans, Els De Schepper 
en Veerie Eyckermans alles gaven wat er in 
hen zat bij de première van dit stuk. 

Het is geweten dat de eerste zinnen van 
een boek of de eerste tonelen van een stuk 
lezers of kijkers moeten doen blijven lezen of 
kijken. Zo ook met School, dat vanaf de 
eerste minuut een blote (mannen)kont te 
zien geeft. Maar gelukkig hield het daar mee 
op. Verder bleef het enkel bij ruwe taal, de 
taal die gesproken wordt door leerlingen van 
het beroepsondenwijs. En wat voor een taal I 
Men schrikt zich rot, maar mensen die het 
kunnen weten verzekeren ons dat het zo is. 
Zo ook de auteur John Godber en zijn 
vertaler Wim Verbeke. Godbers pogingen tot 
kwaliteitsonderwijs en een menselijke aan
pak werden door kollega's gefnuikt en door 
de leertingen niet steeds begrepen. Daarom 
begon Godber aan een rondje terapeutisch 
schrijven. 

DUIVELS DOET AL 
De twee aktrices en de ene akteur spelen 

Stef, Wendy en Nancy, maar tegelijkertijd 
ook mevrouw Janssens, meneer de Sleghte, 
de werkster, meneer Geudens, meneer de 
Meester, merouw De Wit, mevrouw Stercks, 
Ozzy Bros, Frank Dingemans en diverse 
andere leerkrachten en leertingen. En ook 
deze rollen zijn onderting nog ven/visselbaar, 
maar steeds met zoveel talent dat men 
nauwelijks nog weet naar waar te kijken. 

Deze drie ex-leerlingen van Studio Her
man Teirlinck hebben reeds een verleden. 
Veerie Eyckermans zat in de Bossen van 
Vlaanderen en Langs de kade, Bert Cose
mans in Alfa-Papa-Tango, Commissaris 
Roos en De Kotmadam, naast teaterrollen in 

Tartuffe en opvallend in de Toevallige dood 
van een Anarchist. 

De net 1m.55 meter metende Els De 
Schepper is echter de sterkste van de bent. 
Zij lijkt wel de kracht te hebben van kam
pioen Poeske Scherens, wat uit dat kleine, 
tengere lijfje komt is gewoon oangewoon. 
Wie haar aan het werk zag als novice in het 
schitterende Nonsens vergeet haar nooit 
meer; opgemerkt werd ze ook in de goed-
nieuwe Vlaamse musical Dr. De Vuyst. 

KLASSE 
School IS een lekker stuk met een ernstige 

ondertoon, want de visie van Godber over 
opvoeden is nooit ver weg. Je voelt dat de 
leertingen de school moeten vertaten terwijl 
ze nog niet het maksimum van hun kunnen 
hebben bereikt, of net op het ogenblik wan
neer hun ogen opengaan voor wat er in de 
wereld te koop is. Godber vraagt om de best 
mogelijke kansen in een eertijke maatschap
pij en hij vraagt het zo oprecht dat je na al het 
lachen, bijna met de tranen in de ogen 
afscheid neemt van deze school en zijn 
kleurige bevol-king. 

Momos 

— School, in Fakl(elteater (Zwarte Zaal), 
ledere woensdag, donderdag, vrijdag en 
zaterdag om 20u.30. Info: 03/232.14.69 
van 10 tot 17U.30 iedere wericdag. 

SCHOENEN 

N E R D I ^ E L ^ 

Willy VERDIEVEL-
Hilde DEMAREY 

Albert I-laan 171A 
8620 NIEUWPOORT-BAD 

Tel (058) 23 51 96 
Fax (058) 23 51 96 

DOIKSIDES 

AIGLE 
TBETORM 
ROMIIOV 

rrlKül 
AMBIORII 

BAMA 

adidas 
GUIVIA 

C2E> 

J B D 

aiadoiö 
MEPHISIO 

TX«PS 
SERAGO 

WEEK-END altijd open 
Woensdag gesloten 
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NEGEN GROTE FILOSOFEN 
Tijdens het „studium generale" van de 

Vrije Universiteit van Amsterdam hebben 
negen desl^undigen in 1990 ell< een hoofdfi
guur van het Europese filosoferen voorge
steld, van Plato tot Lévinas. Net als bij de 
herfstiezingen aan de Ufsia, vereiste deze 
algemene vorming geen wijsgerige voorken
nis. 

De thans uitgegeven teksten zijn als inlei
ding nog toegankelijker dan de nu reeds 
zesdelige, zeer gedegen Ufsia-reeks Denk
wijzen. Wellicht zal de niets vermoedende 
lezer ook gemakkelijker door deze Grote 
filosofen in actueel perspectief geboe\(i wor
den, dan door de beknopte geschiedenis van 
Delfgaauw. Dat kompakte monumentje heeft 
generaties beginnende studenten ver
schalkt, door in elke zin nauwgezet denk-
moeilijkheden en essentiële inzichten te vat
ten, zodat de moeilijkheid niet te zeer opviel. 
De vlotheid van de nieuwe inleiding herinnert 
aan de stijl van Störig. De omgang met elk 
denker is echter persoonlijker en toegespitst 
op 'n aktuele dialoog. 

WETEN OF NIET-WETEN? 
Bij de voorstelling van Plato en Aristoteles 

wordt ook hier uitgegaan van een schilderij 
van Rafael uit de Vatikaanse kollektie. Plato 
wordt rimpelloos overzichtelijk in kaart ge
bracht, de koherentie toont het grootse van 
de sintese, maar houdt nauwelijks plaats 
over voor de geestelijke worsteling met niet-
weten. Gekonfronteerd met Plato struikelt 
onze tijdgenoot Popper even, wellicht ver
diend. 

Bij Aristoteles kom je midden de worsteling 
binnen. Welke geschriften werden bewaard? 
Welke geschriften gingen verloren, en waar
om? Duidelijk ook een inhoudelijke vraag op 
weg naar een kort overzicht. Deze andere 
aanpak tipeert de uitdaging waarvoor elke 
inleider staat. Wenst hij op 'n twintigtal 
bladzijden het grootse totaalbeeld te bren
gen of kiest hij de moeilijkheid ais invals
hoek? Bij de schets van Ttiomas van Aquino 
is het nog jonge universitair sisteem de 
verhelderende invalshoek. De Aquinaat ant
woordt in zijn opmerkelijke sintese van wijs-
gerig-aristotelisch denken en van geloof op 
de probleemstelling, die uit de toenmalige 
opdeling van de studies voortvloeit. 

De Renaissancefiguur R. Descartes staat 
met zijn matematlsche metode op de brug 
tussen het nieuw mechanisch wetenschaps-
denken en het waardevolle van het middel
eeuwse zijnsdenken. God én de wiskunde, 
beiden even evident. Met zijn aandacht voor 
levenskunst, gegrond op eksperiment én 
traditie, wijst hij reeds naar de Verlichting. 
Hier wacht Kant ons op. 

Bij Levinas is liefde wijsheid... 
(foto P. V.D. Abeele) 

In het licht van de kennisleer van Hume en 
van het vrijheidsdenken van Rousseau krijgt 
de lezer weer 'n magistraal antwoord aange
boden op de vragen wat hij kennen kan, te 
doen heeft en hopen mag. De prestatie is des 
te groter, gesteld dat wij de werkelijkheid zelf 
niet kennen. Wij organiseren onze waarne
mingen zoals 'n wafelijzer deeg vormt. 
Nieuwlicfiter Maor verschijnt als tegenpool. 
Geen plaats voor zelfbezinning hier. Heel de 
nadruk valt op het vatten van de hoofdmotor 
in de werkelijke geschiedenis, de te wijzigen 
ekonomische krachtverhoudingen. Voor 
Marx, schijnbaar ook voor de inleider, slaan 
Proudtion en de utopisten, de bal lelijk mis. 
De kwestie wordt niet uitgediept. In zulk 'n 
kort stukje kan dat ook niet. Jammer voor 
Proudhon. 

Met profeet Nietzsche zitten we vijftig jaar 
te vroeg in onze eeuw. Het veelzijdig gelaat 
van waarheid, de oproep tot waardenschep
ping en tot autenticiteit, het verval van het 
burgerlijk-kristelijk denken, stuk voor stuk 
(post-)moderne tema's. De inleiding tot 
Nietzsche's ,,Also sprach Zarathustra" van 
Dufiamel (DNB/PeIckmans) blijft een aanra
der. Met Wittgenstein staan we voor de vraag 
naar zinvol spreken en taalspelen, draad die 
opgenomen werd in de analitische wijsbe
geerte. 

Hekkensluiter is Lévinas. Hij verlegt de 
klemtoon van het wijze zelf naar de oproe
pende ander. Bij hem is liefde wijsheid. 

De vele perspektieven van deze greep in 
'n ton grootmeesters leiden tot 'n evenwicht 
tussen doorgedreven speuren en milde 
scherts. 

M.C. 

— Grote filosofen in actueel perspectief. Uitg. 
Kok Agora, Kampen/DNB-PeIckmans, Kapellen. 
1991, 178 biz. 525 fr. 

H O F DE D R A E C K 

-:j»gjj"fr.'-i-' 

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 B.F. 
per persoon. 

Hoofstraat 6 
3793 Teuven 
Tel. (041) 81.10.17 
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DE JAARLIJKSE STRIJD 
TEGEN HET SPOOK 

Hoewel Molenbeek op Gent een dubbele voorsprong schoot, werd de klub 
uiteindelijk nog gedribbeld. Zoals Emenalo en Nassen op de foto door Viscaal 
(midden). (foto vum) 

m NDERLECHT en Standard 
MM zijn sinds de jaren vijftig voor-

# 1 bestemde topklubs die maar 
m I zelden buiten de top vijf van 

# B de rangschll<l<ing eindigden. 
# I De Luikse klub zakte na de 

^^^M affaire Bellemans en het om-
^^^^Ê koopschandaal wel voor enke-
m I '^ i '̂'̂ '̂  '̂ ^ '̂' ^^ middenmoot, 

m I maar in Wallonië bleef de slm-
• • patle voor de Rouches onaan
getast. Dat Is In de voorbije maanden duide
lijk gebleken. 

Hetzelfde kan van Club Brugge worden 
gezegd. Blauwzwart, dat in de tweede helft 
van de jaren zestig doorstootte naar de top 
van ons voetbal, mag zich verheugen in de 
blijvende genegenheid van de Vlaamse voet
balliefhebbers. De grote drie zaai(d)en op 
vruchtbare grond. Merkwaardig is dat ook 
onderin de rangschikking konstanten kun
nen worden teruggevonden. Kortrijk, dat 
halfweg de jaren zeventig de elite vervoegde, 
worstelde meer wel dan niet met het degra
datiespook. KV Kortrijk, toch gehuisvest In 
de tweede stad van West-Vlaanderen, voet
balt meestal in de schaduw van Club Brugge 
— dat er geregeld de betere spelers weg-
koopt — en zelfs van... Waregem, de grote 
streekrivaal die blijkbaar meer de verbeel
ding van het publiek beroert. 

MIRAKELS 
Kortrijk is een merkwaardige vereniging 

die zelden om sportieve redenen het nieuws 
haalt maar al jarenlang publiekelijk met be
stuurlijke en financiële problemen kampt. Er 
werd al meer dan één vete In de pers 
uitgevochten. De uitstraling van de klub Is 
puur regionaal. Nog nooit werd de kwalifika-
tie voor een Europacup afgedwongen. KV, in 
1971 geboren uit de samenvoeging van Kort
rijk Sport en Stade Kortrijk, is één van die 
klubs die jaarlijks alleen maar probeert te 
„overleven". Sportlef en financieel. Méér 
dan eens werden In de slotfase van de 
kompetitie hele of halve mirakels verwezen
lijkt om alsnog het behoud in de topklasse te 
kunnen verzekeren. 1992 vormt geen uitzon
dering op die regel. Vorige zaterdag was de 
ploeg van Erwin Van den Daele — een 
trainer die blijkbaar niet zonder degradatie-
problemen kan leven — al half afgeschre
ven. Zondagmiddag om kwart voor vier 
scheen het vonnis voltrokken. Beveren, dat 
na een sterk kompetltiebegin blijkbaar geen 
reserves meer heeft, leidde In het Gulden-

sporenstadion met 1-2. Eén uur later floot de 
scheidsrechter de wedstrijd af bij 4-2. Kortrijk 
geeft zich dus nog niet gewonnen. 

RWDM, kortweg Molenbeel< genoemd, is 
een klub van dezelfde slag. Jaar In jaar uit 
blijvende treurnis en met wisselend sukses 
vechten tegen de voorlaatste plaats in de 
rangschikking. Fusies (met het vroegere Ra
cing Wtiite uit Woluwe) en faillissementen 
hebben van het vroegere Daring geen welva-

De tradities zijn sterk en duur
zaam In de voetbalsport, fsllet en
kel slaagt men er niet in de bui-
tenspelregef te wijzigen en de 
voortschrijdende spelverruwing 
terug te dringen ook de krachts
verhoudingen ftissen klubs be
rusten op een beproefd verleden. 
Een overzicht. 

rende vereniging gemaakt. De financiële 
basis blijft wankel. Het is nooit komfortabel 
wonen naast een buur als Anderlacht. Daar
naast hebben de bestuurders nooit uit één
zelfde mond gesproken. Niet in de glorieja
ren van de toen nog steenrijke maar inmid
dels over kop gegane bouwondernemer 
Jean-Baptist L'Ecluse, die de nieuwe vereni-' 
ging met blijkbaar te veel geld aan een 
landstitel hielp, en niet vandaag. In Molen
beek leven veel tendensen en werken veel 

tegenstrijdige krachten. Zo heeft de verarm
de gemeente nog steeds een vinger in de 
pap en de toegetreden zakenlui missen de 
financiële draagkracht om de klub naar een 
hoger niveau te tillen of wantrouwen de 
omgeving. 

Molenbeek is een tweeslachtige vereni
ging die haar bestaansrecht vindt in de 
onvoon/vaardelijke trouw van een beperkte 
en volkse supporterskern die nog stamt uit 
een ander tijdperk en die tegen beter weten 
in blijft hopen op hele of halve wonderen om 
het tij te doen keren. De teloorgang van het 
Brussels voetbal — in de breedte blijft er In 
tegenstelling met Antwerpen en Luik nage
noeg niets meer over — is trouwens een 
verhaal apart met sociaal-maatschappelijke 
achtergronden. 

Behoudsproblemen zijn ook een vaste 
zorg geworden voor Sporting Charleroi en 
Racing Genk. Twee klubs die zich In een 
ruime aanhang mogen verheugen maar In de 
rangschikking geen plaats kunnen veroveren 
in overeenstemming met hun natuurlijke 
kracht. Dat Is tegelijkertijd verwonderlijk en... 
begrijpelijk. Sporting en Racing zijn klubs uit 
(vroegere) mijnstreken. Het gros van de 
supporters Is trouw, bij het minste entoesiast 
maar zelden kapitaalkrachtig. Genk en Char
leroi vinden moeilijk ,,zware" sponsors die 
echt In de klub willen investeren. De be
staansbasis is minder breed dan uit opper
vlakkige waarneming mag blijken. Grote 
klubs bouwen In hun budgetten meer dan 
vijftig percent ekstra-sportieve inkomsten in. 
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SPORT 

Charleroi en Genk durven daarvan niet dro
men. Zij roeien nog met riemen die niet 
zoveel verschillen van deze van voor twintig 
jaar. Er is ook groei, gestaag zelfs, van de 
indirekte inkomsten maar niet in die mate dat 
met klubs uit grootsteden zou kunnen wor
den gekonkurreerd. Met dit gegeven hebben 
de klubleiders leren leven. De aanhangers 
hebben er soms meer moeite mee. Die tellen 
de koppen rond het veld maar vergeten dat 
dit slechts het begin van de opteloefening is. 

KERN VAN WAARHEID 
Zijn er nog andere klubs die in strakke 

keurslijven leven? Ja. Veel zelfs. Het belang 
van de stuurmanskunst mag ook in deze 
tijden niet worden onderschat. Lokeren bij
voorbeeld leeft nog steeds een (verhoudings
gewijs) suksesvol bestaan met bescheiden 
middelen. Op Daknam wordt een realistisch 
beleid gevoerd. Er worden weinig fouten 
gemaakt. Er wordt zelden verkeerd geïnves
teerd. De spelersgroep is homogeen. Ook bij 
Lierse schijnt na moeilijke tijden een kente
ring ten goede ingetreden. Op het Lisp leeft 
weer een goed gestruktureerde klub die een 
suksesvol jeugdbeleid voert. Precies zoals 
Cercle Brugge dat in Henk Houwaert de 
tofste en gezondst denkende trainer van het 
land heeft gevonden. Henkie is zijn geld in 
goud waard omdat hij met zijn attraktieve 
speelstijl de voetballiefhebbers opnieuw 
naar het stadion lokt. Over Henk Houwaert 
lazen we vorige week een markante uit
spraak: „Indien alle trainers op de manier 
van Houwaert tewerk moesten gaan zou de 
rangschikking er precies gelijk uitzien maar 
de tribunes zouden wel vol zitten...". Een 
kern van waarheid zit er zeker in. 

Een klub van een nog andere slag is de SV 
Waregem. Met Beveren misschien wel de 
minst gekatalogeerde klub van eerste klas
se. Beide ploegen voetballen in ,,een ge
meente", niet in een stad. Desondanks klom
men beiden op het Europese podium. Allebei 
haalden ze zelfs de halve finales. Allebei 
verkopen ze geregeld hun beste speler(s) om 
de balans in evenwicht te houden. In Beve
ren geraakte de trein desondanks ooit van de 
rails. Er moest voor een paar jaar zelfs 
drastisch worden gesaneerd en geherstruk-
tureerd. Het pleit voor de bestuurders dat 
niet geaarzeld werd. 

Sinds Waregem onder de voogdij van 
„Mijnheer Bekaert" kwam te staan ging de 
wagen nooit meer uit de bocht. Eén plus één 
is voor Germain Landsheere altijd twee ge
weest. De schatbewaarder (!) van de Voet
balbond is de nuchterheid zelve en dat werd 
hem door buitenstaanders niet altijd in dank 
afgenomen. Zijn klub is er echter wel bij 
gevaren en we overdrijven geenszins wan
neer we stellen dat de man school heeft 
gemaakt bij al die verenigingen die beseffen 
dat de nationale top voor hen om financieel-
ekonomische redenen onhaalbaar is. 

Flandrien 

J.F. BERNARD 
SCHERPT DE MESSEN 

Parijs-Nice heeft dit jaar de verwachtingen 
ingelost. De koers naar de zon kende een 
bewogen verloop en een meeslepende finale 
waarin de Fransman Jean-Frangois Bernard 
zijn come-back probeerde te realiseren. Hij 
won de traditierijke rittenkoers naar de Fran
se Riviera met enige panache maar de 
balans kan nog niet definitief worden opge
maakt. Jeff, die kortelings dertig wordt, wis
selde in een ver en dicht verleden voortdu
rend goede en slechte dagen af. Ooit was hij 
de grootste belofte van Frankrijk. Hij kon de 
verwachtingen nooit volledig inlossen. Hij 
werd meer dan eens door tegenslagen ach
tervolgd en miste vermoedelijk ook inhoud. Is 
hij nu tot volle rijpheid gekomen en is zijn 
atletisch vermogen in evenwicht met zijn 
mentale kracht? De toekomst zal het uitwij
zen. 

Op de Mont Faron en de Col d'Eze reed hij 
in ieder geval sterk. Hij haalde, met hulp van 
de Zwitser Rominger die vroeg in het seizoen 
altijd goed fietst, zijn ploegmaat... Michel 
Indurain onderuit. De Spaanse Tourwinnaar 
maakte zich daar overigens niet druk over. 

Hij vond zichzelf al ver gevorderd in zijn 
konditie en verklaarde zich tevreden met de 
gang van zaken. Indurain, die in Parijs-Nice 
al vaker schitterde, is voor alles een man 
voor de zomermaanden. Dat zal dit jaar wel 
niet anders zijn. 

Parijs-Nice won overigens een gedeelte 
van haar vroegere glans terug. De bezetting 
was goed, er werd bij momenten hard ge
fietst, er stond zo vroeg in het jaar al veel volk 
rond het parkoers en de media besteedden 
opnieuw volle aandacht aan het gebeuren 
dat ooit gold als de officiële opening van het 
internationale wielerjaar. Moest de overwin
naar van de Primavera, van Milaan-San 
Remo dus, nu nog uit de koers naar de zon 
komen dan zou dat het prestige nog verder 
opvijzelen. 

Afgaande op de resultaten van de eerste 
rittenkoersen van het seizoen moeten wij ons 
omtrent de openingsklassieker voorlopig 
geen illusies maken. 

Maar het kan natuurlijk verkeren. Een-
dagskoeren verschillen in karakter en inten
siteit grondig van rittenwedstrijden. Vandaar. 

J.F. Bernard won Parijs-Nice met panache. 
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DE KAAP VAN DE ANGST 
Mean Streets, Taxi Driver, Raging Bull, 

Goodfellas, zijn allemaal films van Martin 
Scorsese die je l<unt bestempelen met de B-
film-status. In dit geval is het echter een 
eremerl<, want al deze films zijn het neusje 
van de zalm in de betere bioskopen. Het 
leven op gootniveau, is er steeds het onder
werp van. Ook nu weer in Cape Fear, waar 
wroeging en obsessie de boventoon voeren. 

MAX CADY 
Max Cady (Robert de Niro) heeft net veer

tien jaar gevangenis achter de rug. Voor 
slagen en verwondingen, omdat verkrach
ting niet werd bewezen. Hij heeft er niks van 
geleerd. Hij heeft deze veertien jaar enkel 
ervaren als jaren van vernedering. Niet hele
maal blank en zeker niet zwart was hij 
voortdurend het 
schandknaapje van al wie sterker was. Dat 
duurde echter niet lang, want zonder dat 
iemand het kon bewijzen, had Cady ook zijn 
moord binnen de gevangenis achter de rug. 
Hij is in een uitstekende lichamelijke kondi-
tie, heeft er een studie in de Rechten op 
zitten, lijdt aan de verschrikkelijkste gods
dienstwaanzin en is een eenzaat die bereid 
is tot haast onmogelijke uitersten te gaan. 
Daarmee wil hij beantwoorden aan de inner
lijke stemmen, die hem vertellen dat hij zich 
moet wreken op Sam Bowden (Nick Nolte), 
zijn voormalige advokaat. 

Max Cady begint zijn kampanje tegen Sam 
Bowden. Cady pleegt allerlei feiten die net op 
het randje van de wet liggen, maar onstraf
baar blijven. Ze lokken echter Bowden in de 
opgezette val. De brave huisvader, 'n gezie
ne burger, zal langzaam misdadige gedach
ten voelen opkomen, zelfs moordgedachten. 
Cady doodt de lievelingshond van mevrouw 
Bowden (Jessica Lange), heeft een erg in
tiem gesprek met dochter Bowden (Juliette 
Lewis); verkracht, gepaard met verschrikke
lijke slagen en venwondingen, de vriendin 
van Bowden omdat hij zeker is dat ze niet zal 
getuigen, omdat ze vanuit haar praktijkerva
ring als sekretaresse op het gerecht weet dat 
verkrachtingsslachtoffers tweemaal slachtof
fer worden. 

GEWELD 
Bowden wendt zich tot de politie in de 

persoon van It. EIgart (Robert Mitchum) en 
wanneer deze hem niet kan helpen, tot privé-
dektektive Claude Kersek (Joe Don Baker), 
die er zorg voor draagt dat Cady flink wordt 
bijgeranseld door drie mannen, die er nau
welijks levend vanaf komen. Dat brengt ad
vokaat Lee Heller (Gregory Peck) op het 
toneel, die er zal voor zorgen dat Bowden op 
een afstand van 500 meter van Cady moet 
blijven. 

Robert de Niro schittert in Cape Fear. 

Deze Cape Fear is geen remake van de 
originele versie uit 1962, gemaakt naar de 
roman van John D. MacDonald: The Execu
tioners, het is veel meer, veel intenser, 
komplekser ook, hoofdzakelijk door De Niro 
en Martin Scorcese. Het heeft wat van The 
night of the hunter, Psycho, The silence of 
the Lambs. 

DE VADER VAN 
DE BRUID 

Sam Bowden, zijn vrouw Leigh en dochter 
Danielle vormen niet direkt de ideale familie 
en daarom zijn ze ook dankbare slachtoffers 
voor Cady. Hij weet wat hij wil, terwijl zij in 
verdeelde rangen staan. Zij kunnen zijn sim
pele logika van een-oog-voor-een-oog niet 
begrijpen, dat brengt hen in verwarring. Hij is 
bezeten door zijn wraak en bereid ervoor te 
sterven, zich schuldig te maken aan moord, 
zij balanceren op het koord tussen goed en 
kwaad, angstig om wat er zich in hun binnen
ste afspeelt. 

De nachtmerrie begint pas voorgoed, wan
neer Cady besluit de ultieme aanval in te 
zetten. Hij moet Bowden vernederen zoals 
hij zichzelf vernederd voelde wanneer ze 
hem verkrachtten in de gevangenis en daar
voor kiest hij vrouw en dochter Bowden. 

Je zit meer dan twee uur aan je stoel 
gekluisterd bij deze wraak van een waanzin
nige en je vergeet dat je ooit vroeger nog 
eens Cape Fear zag, waarin Gregory Peck 
,,de goeie" speelde en Robert Mitchum „de 
slechte". 

Klasse. 

De Vader van de Bruid is binnenkort op
nieuw op het scherm. Eveneens een remake. 

Je kunt hem best zo snel mogelijk vergeten. 
Steve Martin blundert overal en je vraagt je af 
wanneer er nu iemand zal gevonden worden 
die hem vertelt dat hij helemaal geen akteur 
is. Diane Keaton had beter moeten weten en 
Martin Short speelt een van zijn slechtere 
rollen. 

Binnenkort is ook Sneeuwwitje en de Ze
ven Dwergen weer te zien. Deze Disneyver-
sie heeft, net als de andere Disneyversies 
van andere boeken en sprookjes, het voor 
altijd verkorven, want niemand durft zich 
Sneeuwwitje nog anders voor te stellen dan 
als Disney deed. Maar kinderen vinden het 
leuk en wie wil hen iets ontzeggen ? 

Willem Sneer 

JAARBOEK VAN 
DE FILM 

Een jaarboek verschijnt meestal na 
de feiten, zodat het nieuwe Jaarboek 
van de Belgische Film over 1990/91 
gaat. Dit werkje, uitgegeven door het 
Koninklijk Belgisch Filmarchief (voor de 
haastige bestellers: tel. 02/507.83.70, 
fax 02/513.12.72), biedt een overzicht 
van de filmwereld in al zijn facetten. Je 
vindt er de adressen van de algemene 
beroepsorganisaties, naast die van 
filmverdelers, zaaluitbaters, ministriële 
diensten, subsidieverlenende overhe
den, festivals, prijzen, statistieken, alle 
filmjoernalisten, kineasten enzovoort. 

Wil je bijvoorbeeld protesteren tegen 
het erg lage niveau waarop de heer 
Roland Lommé bezig is zijn reklameuit-
zending Star op VTM te maken, hoefje 
hem niet op VTM te schrijven maar 
rechtstreeks op: Tervurenlaan 296/4 in 
1150 Brussel. Je kunt hem ook bellen, 
dat is even vervelend als zijn uitzen
ding: 02/62.62.00. 

Bij het hoofdstuk Prijzen toegekend 
in België 1990 vind je bijvoorbeeld de 
diverse filmprijzen: L'age d'Or Prijs, 
André Cavens-prijs van de Belgische 
film, Filmvondsten (aanmoedigingsprijs 
aan langspeelfilms zonder Belgische 
verdeler). Grote Prijs van de Unie der 
Filmkritiek, Humanum-pr]\s, Prix Coq, 
Somati publieksprijs van de Belgische 
film. 

Overal staat bij welk organisme deze 
prijzen uitreikt en waarvoor. 

De echte filmliefhebber die ook eens 
610 bladzijden achter de coulissen wil 
kijken zal graag 950 fr. over hebben en 
stort deze op rekening 000-0032869-
83. 

(w.s.) 
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MENGELWERK 

HERSENBREKER125 
HORIZONTAAL 
HORIZONTAAL 

3. Die groep laat zich horen (4) 
6. Die laten het plal<ken niet aan een ander 

over! (11) 
8. Aan de l<ust vastgelopen (8) 

10. 't Lijkt wel of zo'n zuigeling van Ameri
kaanse afkomst is (4) 

11. Hersens die goed werken (5) 
12. Ontsmettingsmiddel dat nogal eens mis

bruikt wordt (7) 
13. Dit vroegere wapen doet nu dienst bij 

zekere voedselbereiding (5) 
14. Zeker door een heks aangeraakt? (8) 
17. Aanwezigheidspremie (10) 
18. Afpakken (10) 
19. Dat is nog eens vindingrijk! (9) 

VERTIKAAL 

1. Daar schijnt het goede of het slechte 
weer vandaan te komen (5) 

2. Zaken in Antwerpen (maar ook elders) 
waar tegelijk een slager- en een bakker-
sprodukt wordt verkocht (18) 

4. dat maak je niet alle dagen mee! (9) 
5. Men bestelt ten huize (17) 
7. Houdt nooit meer op (9) 
9. Levensgevaarlijk openbaar vervoermid

del (4) 
10. Zo duidt men dingen aan die erg gemak

kelijk breken (5) 
15. Middel om iets over jezelf te wten te 

komen (7) 
16. Enkel (7) 

OPLOSSING OPGAVE 123 
Horizontaal: 3. kap; 5. zege; 6. kam
pioen; 8. toe; 10. narekenen; 13. over
macht; 15. goede raad; 16. loopneus; 
17. helper; 18. stage; 19. even. 

Vertikaal: 1. lente; 2. tekenboeken, 3. 
kriekelaar; 4. pee; 7. marstempo; 9. 
ingevolge; 11. noodlot; 12. naweeën; 
14. hossen. 

Francis Cauwels uit de Wijngaardstraat 
7 in 1190 Vorst wint een prijsje. Zijn 
gele briefkaart met de korrekte oplos
sing van opgave 123 werd uit de talrijke 
juiste inzendingen geloot. 

Wij verwachten uw gele briefkaart 
met de oplossing van opgave 125 ten 
laatste dinsdag 7 april op de redak-
tie: Barrikadenplein 12, 1000 Brus
sel. 

In het raster van opgave 124 (WIJ nr. 
11 van 13 maart) sloop een foutje: 
voor 19 vertikaal moet u een vakje 
meer tellen. Hiervoor onze veront
schuldigingen. 

SATERDAG 
AHASVERUS 
„KVM zit zonder voorzitter", 
las Ahasverus 
Ploeg zit in Gordiaanse knoop 

Ademnoodregering 

• 

Waarom stelt rijkswacht zich 
verdekt op? 
Omdat zij niet graag gezien is. 

BRTN heeft ze nu alle 5 

• . 

Bauer vrijuit, Claudy loopt Criquel 

• 

PRL besmet met Golera 

• 

Zetduivel: 
Nagorokarabachanaal 

• 

GOS bouwt leger Rustig uit 

Regering bespaart burger heel wat 
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TELEVISIE 

ZATERDAG 21 MAART 
TV 1 

10 30 Vak-werk, rond arbeid, 11 00 Bijbenen, De 
werkzoekers en Veiliger wonen, 11 30 Sprechen 
Sie Deutsch?, Duitse les, 12 00 Babel, voor 
migranten, 15 30 The Stork Club, film, 1710 
Okavango, jeugdsene, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik 
tak; 18 05Scliooislag, spelprogr, 18 40 Vlaande
ren vakantieland, toenstische infosene, 19 20 Jo
ker- en lottotrekking; 19 30 Nieuws. 
20 00 Caravans, serie 

20 30 Perry Mason: the case of the murdered 
madam, TV-film 
22 05 Night court, komische serie 
22 30 Sport op zaterdag 
23 00 Vandaag 
23 20 Into the night, film 

BRT 2 

14 55 Miiaan-San Remo, wielrennen 
17 10 WK Veldlopen in Boston 

VTM 

15 00 Nieuws; 15 05 Ewoks, animatieserie, 15 30 
Hanna Barbera, tekenfilms, 16 20 Clip Club, ver-
zoekklips, 16 45 Lassie, gezmssene, 17 00 Super 
50; 18 00 Nieuws; 18 05 De juiste prijs, spel
progr ,19 00 Nieuws 
19 30 Familieraad, spelprogr 
20 00 Meer moet dat niet zijn, humor 
20 30 She's having a baby, film 
22 20 Nieuws 
22 35 VTM-Sport 
22 45 The competition, film 
01 00 Nieuws 

Ned. 1 

08 00 Studio Trappelzak; 08 20 Naar Timboek-
toe; 08 24 Robinson; 08 39 Joschi's beste 
vriend, jeugdfilm, 09 10 Ko de Boswachter Show, 
kinderprogr , 13 00 Nieuws; 15 35 Morgen kan 't 
beter, kursusreeks, 16 00 Nieuws, 16 08 Hol
lands dekor, literaire wandeling, 16 20 Heb ik Iets 
gemist?, TV-hoogtepunten, 17 05 Disneyclub; 
18 00 Kruis en munt, telefoonspel, 18 28 Junior 
Survival '91; 18 53 Land in zicht, toer mag , 
19 24 Sportpanorama 
20 00 Nieuws 
20 25 Coming to America, film 
22 23 Glamourland 
22 55 Karel, praatshow 

Ned. 2 

13 00 Nieuws, 15 15 Met Witteman, diskussie-
progr , 1 6 00 Nieuws, 16 05 Museumschatten; 
16 15 Mijn eigen huis, kinderserie, 16 38 Alfred J. 
Kwak, tekenfilmsene, 17 04 Het meisje uit het 
jaar 3000, jeugdsene, 17 28 Man over de vloer, 
sene, 18 00 Nieuws; 1819 Kassa, konsumenten-
progr , 1 8 57 Vijf tegen vijf, spelprogr , 1 9 26 
Jules Unlimited, techniek en avontuur 
19 55 The Flying Doctors, serie 
20 45 Oppassen!!, sene 
21 13 Sonja op zaterdag, praatshow 
22 07 Achter het nieuws, aktualiteiten 
22 41 Per sekonde wijzer, kwis 
23 18 De wereld van Boudewijn Büch, Indische 
Oceaan 

Ned. 3 
08 55 Nieuws; 14 45 Studio sport; 18 00 Nieuws; 
18 15 Sesamstraat; 18 30 Jeugdjoernaal ekstra; 
19 00 Een meisje van dertien, sene, 19 28 Wilde 
ganzen; 19 30 Kaas, 5-delige dok , 20 00 Nieuws. 
20 24 Kenmerk, aktualiteiten 
20 55 De gebarenmakers, dok 
21 43 Dry heat, kortfilm 
22.00 Nieuws 
22 15 Studio sport 

ZONDAG 22 MAART 
T V 1 
09 00 Samson; 10 00 Eucharistieviering, 11 00 
De zevende dag, praatkaffee, 12.45 Sportmid
dag; 1315 Joey — Making contact, jeugdfilm, 
14 35 De strijd van de dromedarissen, dok, 
1510 Dossier Verhulst, sene, 16 001 voor ieder
een, familieprogr , 17 30 Merlina, serie, 17 55 
Nieuws; 1800 Tik tak; 18 10 De Edison tweeling, 
jeugdsene, 18 35 Nena, jeugdfilm, 19 00 De Cos
by show, sene, 19 30 Nieuws; 19 45 Sportweek
end 
20.30 Secret Army, serie 
21 25 De andere kant, Fred Brouwers in Londen 
22 00 I.Q., kwis 
22 30 Vandaag 
22 50 Ziggurat, kunstprogr 

TV 2 

20 40 GP F1 van Mexiko, autorennen 

VTM 

12 00 Super 50; 13 00 Nieuws; 13 05 Carson's 
law, advokatenserie, 13 45 Tekenfilim; 14 00 Dy
nasty, sene, 14 45 Clip Club, verzoekklips, 15 00 
An almost perfect affair, film, 16 30 Benson, 
sene, 17 00 De kinderakademie, jong talent, 
17 50 VTM-Sport; 18 00 Nieuws; 18 05 Mimi, 
praatshow, 19 00 Nieuws. 
19 30 Familieraad, spelprogr 
20 00 Gaston en Leo, humor 
20 30 Luc, praatshow 
21 30 Police squad!, sene 
22 00 Nieuws 
22 15 De sportshow 
23 15 Wild, wild world of animals, de nieuwe 
Amerikanen 
23 50 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 15 05 Morgen kan 't beter, kursus
reeks, 15 30 Waar blijf je anders?, diskussie, 
16 00 Nieuws; 16 07 Heb ik Iets gemist?, 1700 
Kiekeboe, kindersene, 17 10 Oren van je kop, 
poppenreeks, 17 20 Doe maar dicht maar 1992, 
aankomende dichtesr, 17 40 De sprookjesstoel, 
sene, 17 55 Kruis & munt, telefoonspel, 18 20 
Nummer 28, serie, 18 30 Hotel Amor, komische 
serie, 19 00 Perfect strangers, sene, 19 27 Waku 
Waku, spelshow, 20 00 Nieuws 
20 16 Vreemde praktijken, komische reeks 
20 45 Ook dat nog, satirische konsumentenrubriek 
21 35 Brandpunt, aktualiteiten 

Ned. 2 

09 00 Bump 09 05 De grote dikke beer vertelt; 
09 35 Bonk en Beer; 09 50 Broertjes, kinderserie, 
10 05 Sterren van de hemel, muziekreeks, 10 30 
Kinderdetektive bureau, kindersene, 11 00Reizi
ger in muziek, 12 00 Tros voetbal plus; 12 50 De 
Vara Matinee; 18 00 Nieuws; 18 05 Paul Haenen 
vijf over zes, kultureel progr, 18 35 Jongens van 
de Witt; 19 00 The wonder years, sene, 19 27 
Onrust, subkultureel mag , 20 00 Nieuws. 
20 10 Keek op de week, satire 
20 37 De dienst, dok serie 

Ned. 3 

08 55 Nieuws, 10 30 Aktuel, voor Turken, 11 00 
Het allochtoon video-cirkuit; 11 30 Omrop Frys-
lan Edukatyf, 12 00 Het Capltool, live-debat, 
12 45 Medische Ontwikkelingshulp/Socutera; 
13 00 Schoolse zaken; 13 30 Grieks voor begin
ners, teleac, 14 00 Portret Harry Kupfer, dok , 
15 20 De soldaten, registratie opera, 17 20 Terug
blik op een nieuw begin, dok , 1815 Sesam
straat; 18 35 Studio Sport; 20 00 Nieuws. 
20 10 De vlucht uit cinema ,Vrijheid', film 
21 38 Deur, tekenfilm 
22 00 Nieuws 

MAANDAG 23 MAART 
TV 1 
14 00 Extra nieuwsuitzending lancering Disco
very; 14 30 Frans: La vie quotiedienne, schoolte
levisie, 15 00 Biologie, schooltelevisie, 15 35 De 
duivel is overal, film, 17 30 Bassie en Adriaan en 
de verzonken stad, kinderserie, 17 55 Tik tak; 
18 00 Nieuws; 1810 Mooi en meedogenloos, 
serie, 18 35 Top score, woordspel; 19 03 Buren, 
sene, 19 25 Mededelingen, 19.30 Nieuws. 
20 00 Zeg 'ns AAA, serie 
20 25 Oenksportkampioen, kwis 
21 05 Vrij als een vogel, serie 
22 00 Op de koop toe, konsumentenmag. 
22 30 Vandaag 
22 55 Uitzending door derden 

TV 2 

18 50 Nieuws; 19 00 TV Tam Tam, schooltelevi
sie, 19 30 Het Capitool, sene, 19 53 Benny HUI, 
humor 
20 00 Uitzending door derden 
21 00 Veiliger wonen, lawaai 
21 10 Noordstraat 17, serie 
21 30 Nieuws 
22 00 Terminator, film 

VTM 

15 00 Nieuws; 15 05 Riviera, sene, 15 30 Dallas, 
serie, 16 20 Santa Barbara, serie, 16 45 Clip 
Club; 17 00 Webster, sene, 17 30 Home and 
away, sene, 18 00 Nieuws; 18 05 Cijfers en 
letters; 18 30 Familie, serie, 19 00 Nieuws; 19 30 
Rad van Fortuin. 
20 00 De kotmadam, serie 
20 30 Mac Gyver, sene 
21 25 De vraag van 1.000.000, kwis 
22 00 Nieuws 
2215 Star, filmmag 
23 00 Hattrick, sport 
23.30 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 15 09 Ja, natuurlijk extra, dok ; 
16 00 Nieuws; 16 05 Tom en Jerry, tekenfilm, 
16 10 Hallo Bert, natuurdok ; 16 21 Service sa
lon, informatief mag , 17 30 Winnie de Pooh, 
tekenfilmsene, 17 58 Kruis & Munt, telefoonspel, 
18 26 Sport op 1; 18 55 Ja natuurlijk, bloemen en 
planten; 19 30 Ha, die pal, sene, 20 00 Nieuws. 
20 25 G'oud en nieuw, muziekprogr 
21 21 Hier en nu, aktualiteiten 
22 03 Prettig geregeld, komische reeks 
22.37 Boek in waterland, literair mag 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 15 30 The big valley, westernse
ne, 16 15 Santa Barbara, sene, 17 00 Explorer, 
17 50 Bouli, tekenfilm, 18 00 Nieuws; 1815 Club 
Veronica, jongerenmag ,18 40 Countdown, pop
mag ; 19 20 Veronica sport; 19 50 Married with 
children, serie 
20 20 Die 2 special, reisverslagen 
20 50 Nieuwslijn, akutaliteiten 
21 20 De staatsloterijshow, spelprogr 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 10 00 Huls, boomje, beestje, 
school-TV, 10 30 West-Europa en Noord-amerika 
vergeleken, school-TV, 11 00 Jodendom, school-
TV, 14O0 Computerjoernaal, school-TV, 16 55 
De sterren, teleac, 17 25 Stoppen met roken, 
teleac, 18 00 Nieuws; 18 15 Sesamstraat; 18 30 
Jeugdjoernaal; 18 40 Het klokhuis; 19 00 Effek-
tief vergaderen, teleac, 19 30 Snooker met Den
nis Taylor, teleac, 20 00 Nieuws 
20 25 Het familiebedrijf, dok sene 

20 50 Droom en daad, gesprekken 
21 25 Resultaten van 35 jaar ruimtevaart, teleac 
22 00 Nieuws 

WIJ — 20 IVIAART 1992 30 



TELEVISIE 

DINSDAG 24 MAART 
T V 1 

14 30 Europese verhalen, schooltelevisie, 15 00 
Biologie, scliooltelevisie, 16 00 De weg naar Sau
na, film, 17 30 Pions; 17 35 Liegebeest, serie, 
17 50Duupie; 17 55 Tiictak; 18 00 Nieuws; 18 10 
Mooi en meedogenloog, serie, 18 35 Top score, 
woordspel, 19 03 Buren, serie, 19 25 iUededelln-
gen; 19 30 Nieuws. 
20 00 De drie wijzen, spelprogr 
20 35 Zeker weten?, praatprogr 
22 00 NV De Wereld, reportage 
22 30 Vandaag 
22 55 De jaren van vreugde en verdriet: 1940-
1960, dol< 

TV 2 
18 50 Nieuws; 19 00 Europese verhalen, school
televisie, 19 30 Het Capitooi, serie, 19 53 Benny 
Hill, kolder 
20 00 Uitzending door derden 
20 30 National Geographic, dok serie 
21 30 Nieuws 
22 00 Strafrecht, TV-fiim 

VTM 

15 00 Nieuws, 15 05 RIvlera, serie, 15 30 Dallas, 
serie, 16 20 Santa Barbara, serie, 16 45 Clip 
Club, verzoekklips, 17 00 Webster, serie, 17 30 
Home and away, serie, 18 00 Nieuws; 18 05 
Cijfers en letters; 18 30 Familie, serie; 19 00 
Nieuws; 19 30 Rad van fortuin. 
20 00 Bompa, serie 
20 30 De gouden jaren, pilootafievering 
21 30 Empty nest, serie 
22 00 Nieuws 
22 15 Telefacts, nieuwsmag 
0010 Odd Couple, serie 
00 40 Nieuws 

Ned. 1 

10 00 Vrouw zijn; 10 50 TV-Fruitmand; 11 10 in 
de voetsporen van J.P. Thijsse, ijsseldelta, 13 00 
Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 08 Het kleine huis op 
de prairie, serie, 17 00 Ik ben Benjamin Ben; 
17 30 Tijdsein 1, aktualiteiten, 18 10 50 kamers, 
jongerenprogr, 18 35 Blackout, woordspelletje, 
19 03 Op weg naar Avoniea, serie, 19 50 Mijme
ringen , 20 00 Nieuws. 
20 24 Wahrheit macht frei, dok 
21 18 Tijdsein 11, aktualiteiten 
21 50 God verandert mensen, dok 

Ned. 2 

13 00 Nieuws, 17 02 Bobobops, tekenfilmserie, 
17 31 De grote meneer Kaktus show, kinder-
progr, 18 00 Nieuws; 1816 Dubbeldekkers, se
rie, 18 41 Daar kommen de schutters, serie, 
19 13 Vijf tegen vijf, kwis, 19 41 De baas in huis, 
serie 
20 10 Meer moet dat niet zijn, komische serie 
20 40 De verleiding, inforeeks over reklame 
21 15 Tien voor taal, taalstrijd 
22 00 Achter het nieuws, aktualiteiten 
22 35 Golden giris, serie 
23 05 Met Witteman, praatprogr 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 10 00 Warreitaal, schooi-TV, 10 30 
West-Europa en Noord-Amerika vergeleken, 
school-TV, 11 00 Nieuws uit de natuur, school-
TV, 16 55 Grieks voor beginners, teleac, 16 55 
Ca va?, teleac, 17 25 Voorlichting, teleac, 18 00 
Nieuws; 1815 Sesamstraat, 18 30 Jeugdjoer-
naal; 18 45 Het klokhuis; 19 00 Staatsbezoek 
aan Nieuw Zeeland, reisverslag, 19 30 Het ge
zicht van Nederland, Bergen op Zoom/Roosen
daal, 20 00 Nieuws. 
20 25 Recht voor zijn Raab, TV-spel 
20 55 Jansen & Co, muzikale praatshow 

WOENSDAG 25 MAART DONDERDAG 26 MAART 
T V 1 

15 55 Schoolslag, speiprogr, 16 30 Samson; 
17 30 Postbus X, serie, 17 55 Tik tak; 18 00 
Nieuws; 1810 Mooi en meedogenloos, sene, 
18 35 Top score, woordspel, 19 03 Buren, serie, 
19 25 Mededelingen; 19 30 Nieuws. 
20 00 Tatort, misdaadserie 
21 30 Married with children, komische serie 
22 00 Alle 5, wetenschap progr 
22 30 Vandaag 
22 55 Incredibile, praatshow 

TV 2 
18 55 Nieuws; 19 00 Vak-werk, info, 19 30 Het 
Capitooi, serie, 19 53 Benny Hiii, humor 
20 00 Sportavond 
21 30 Nieuws 

VTM 

14 00 Super 50, 15 00 Nieuws; 15 05 Riviera, 
sene, 15 30 Dallas, serie, 16 20 Clip Club; 16 30 
Kinderklub; 17 00 Schuif af, kinderprogr ,18 00 
Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 Familie, 
sene, 19 00 Nieuws 
19 30 Rad van fortuin 
20 00 Rap klap, spelprogr 
20 30 MS: altijd bang voor morgen, dok 
21 00 Commissaris Roos, misdaadserie 
22 00 Nieuws 
22 15 Sanseveria, verhalen 
23 00 Hill Street Blues, politieserie 
23 50 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws, 16 05 Tom en 
Jerry, tekenfilm, 1610 Hallo Bert, natuurdok, 
16 20 Service Saion, informatief mag , 17 30 Fac
tor Twee, jeugdsene, 18 00 Kruis & Munt, tele-
foonspel, 18 30 De ver van mijn bed-strijd, kwis, 
1910 Voor de leeuwen, de kok, 20 00 Nieuws 
20 28 The wiz, film 
22 34 Reporter, aktuahteiten 
23 20 Vastenoverweging 
23 25 Nieuwsnet 12, sene 
00 10 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 14 20 Matinee klassiek, 14 41 
Vrede op het ijs, dok ,15 02 Telearchief, poly-
goonjoernaals, 16 00 Nieuws; 16 05 Stopwatch, 
informatief progr , 16 35 Bekijk het maar, kinder
progr ,17 12 Santa Barbara, sene 18 00 Nieuws; 
18 20 Popformuie plus, pop, 19 00 Candid came
ra, verborgen kamera, 19 26 Dierenmanieren, 
dierenprogr 
20 02 Derrick, misdaadserie 
21 06 Sjans, komische reeks 
22 39 Tros Triviant, spelprogr 
22 13 Tros Aktua in bedrijf, radio- en TV-wereld 
23 22 Nieuws 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 09 30 De beer van Bern, school-
TV, 10 00 Kriminaiitelt, school-TV, 18 00 Nieuws; 
1815 Sesamstraat; 18 30 Jeugdjoernaal; 18 40 
Het klokhuis; 19 00 Desmond's, serie, 19 25 Van 
gewest tot gewest, regionaal nieuws, 19 55 Poli
tieke partijen; 20 00 Nieuws. 
20 20 Stichting Socutera, reuma, de stille pijn 
20 30 Studio sport; 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaai 
22 30 NOS-laat 
23 15 Nieuws 

T V 1 
14 30 Frans: La vie quotldienne, schooltelevisie, 
15 00 Biologie, schooltelevisie 15 30 Noodlottige 
liefde, film, 17 30 Draaimolen, kindersene, 17 40 
Prikbalion; 17 55 Tik tak; 18 00 Nieuws; 18 10 
Mooi en meedogenloos, serie, 18 35 Top Score, 
woordspel, 19 03 Buren, sene, 19 25 Mededelin
gen, 19 30 Nieuws. 
20 00 Schwarzwaidklinik, serie 
20 45 Het huis van wantrouwen, sportpraatshow 
21 30 Panorama, aktualiteiten 
22 30 Vandaag 
22 55 Uitzending door derden 

TV 2 
18 55 Nieuws; 19 00 Klassieke mechanika, 
schooltelevisie, 19 30 Het Capitooi, sene, 19 53 
Benny Hill, kolder 
20 00 Lava, humor sene 
20 30 Tekens, Robert Mitchum ster tegen wil en 
dank 
21 30 Nieuws 
22 00 Première Film & Video, filmnieuws 
22 30 Santana, film 

VTM 
15 00 Nieuws; 15 05 Riviera, sene, 15 30 Dallas, 
sene, 16 20 Santa Barbara, serie, 16 45 Clip 
Club, verzoekklips, 17 00 Webster, sene, 17 30 
Home and away, sene, 18 00 Nieuws; 18 05 
Cijfers en letters; 18 30 Familie, serie, 19 00 
Nieuws; 19 30 Rad van fortuin. 
20 00 TIen om te zien, show 
21 00 Beverly Hiiis 90210, sene 
22 00 Nieuws 
22 15 Jambers, Medische fouten 
23 00 Miami Vice, serie 
23 50 Nieuws 

Ned. 1 
13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws, 16 05 Tom en 
Jerry, tekenfilm, 1610 Hallo Bert, natuurdok , 
16 20 Service salon, informatief progr, 17 25 
Over de top, edukatief progr , 17 54 Kruis & munt, 
telefoonspel, 18 23 Fbrzal, jongerenmag ,18 53 
De sterkste man van de wereld, krachtpatsers, 
20 00 Nieuws 
20 25 Opsporing verzocht, opzoeken 
21 16 Televizier, aktualiteiten 
21 56 Je zaak of je leven, dok sene 
22 46 Hoe voelen we ons vandaag?, komische 
reeks 
23 18 Hollands dekor, literaire wandeling 
23 28 Opium, kultuurmag 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 15 25 After school special, eduka
tief progr, 16 10 Santa Barbara, sene, 16 55 
Zorro, serie, 17 20 Starstreet, tekenfilmsene, 
17 30 Goud van oud live; 18 00 Nieuws, 18 15 
B.O.O.S., kinderprogr , 18 45 Top40,19 15 Vero
nica Film & Video, 19 45 Empty nest, serie 
20 10 Tour of duty, Vietnamsene 
21 00 Nieuwslijn, aktualiteiten 
21 30 In de Vlaamsche Pot, sene 
22 05 Bikini jam: uncovering the cover girl, dok 
22 55 Police squad, serie 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 10 00 De beer van Bern, schooi-
TV, 10 30 Kriminaiitelt, School-TV, 11 00 Geef 
mij maar een boek, school-TV, 18 00 Nieuws; 
18 15 Sesamstraat; 18 30 Jeugdjoernaal; 18 40 
Het klokhuis, jeugdinfo 19 00 Desmond's, sene, 
19 25 Binnenland, aktueel mag , 20 00 Nieuws. 
20 25 De mankementenshow, satirische reeks 
21 01 Heren, dramaserie 
22 00 Nieuws 
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EEN FILM PER DAG 

VRIJDAG 27 MAART 
TV 1 

14.30 Europese verhalen, schooltelevisie; 15.00 
Biologie: het hart, schooltelevisie; 16.05 De witte 
sjeik, filtn; 17.25 Er was eens Amerika, tekenfilm
serie ; 17.55 Tik tak; 18.00 Nieuws; 18.10 Mooi en 
meedogenloos, serie; 18.35 TV1- Top 30; 19.03 
Buren, serie; 19.25 Mededelingen; 19.30 
Nieuws. 
20.00 Sledge Hammer, serie 
20.25 Baraks, spelshow 
21.40 Matlock, advokatenserie 
22.30 Vandaag 
22.55 Vleespottten van Europa, serie 

TV 2 

18.55 Nieuws; 19.00 Klassieke mechanika, 
schooltelevisie; 19.30 Het Capitool, serie; 19.53 
Benny Hill, kolder. 
20.00 Vlaanderen vakantieland, toer. info 
20.35 Kijk uit!, verkeerstips 
20.40 Magische wereld, dok. serie 
21.30 Nieuws 
22.00 Affiche, kunstprogr. 
22.20 Franse ouvertures 

VTM 
15.00 Nieuws; 15.05 Riviera, serie; 15.30 Dallas, 
serie; 16.20 Santa Barbara, serie; 16.45 Clip 
Club, verzoekklips; 17.00 Webster, serie; 17.30 
Home and away, serie; 18.00 Nieuws; 18.05 
Cijfers en letters; 18.30 Familie, serie; 19.00 
Nieuws; 19.30 Rad van fortuin. 
20.00 Klasgenoten, Mimi Smith 
21.00 The running man, film 
22.50 Nieuws 
23.05 New Mike Hammer, serie 
00.00 Nieuws 

Ned. 1 

13.00 Nieuws; 16.00 Nieuws; 16.05 Tom en 
Jerry, tekenfilmserie; 16.10 Victor en Maria; 
16.21 Service Salon, informatief mag.; 17.30 Ere
prijs 17, familiemag.; 18.00 Kruis & munt, tele-
foonspel; 18.28 Oe Spaanse Cossta's landin
waarts, Costa Blance; 18.51 De roze panter; 
19.03 Different world, serie; 19.29 Cosby show, 
serie. 
20.00 Nieuws 
20.25 Rondom Tien, biseksualiteit 
21.16 Cheers, serie 
21.41 Ted è tête met..., Frans van Dusschoten 
22.37 Document: Zwerven over God, dok. 

Ned. 2 

13.00 Nieuws; 16.00 Nieuws; 16.09 Wonen op 
het water, dok.; 16.30 Derrick, serie; 17.33 Ge
woon met vakantie. Zweden; 18.00 Nieuws; 
18.20 The Teenage Hero Turtles, tekenfilmserie; 
18.46 Bassie en Adriaan en de geheimzinnige 
opdracht, serie; 19.20 Hollywood Boulevard spe
cial, voorbeschouwing uitreiking Oscars. 
19.48 De leukste thuis, home-video's 
20.20 Op goed geluk, spelprogr. 
21.05 Tros TV-show 
21.58 Crime Time, misdaadmag. 

Ned. 3 

08.55 Nieuws; 09.00 Huisje boomje beestje, 
school-TV; 09.30 Jodendom, School-tv; 10.00 
Nieuws uit de natuur, school-TV; 10.30 Compu-
terjoernaal, school-tv; 11.00 School-TV-week-
joernaal; 18.00 Nieuws; 18.15 Sesamstraat; 
18.30 Jeugdjoernaal; 18.40 Het klokhuis; 19.00 
Desmond's, serie; 19.25 Studio sport; 19.50 
Politieke partijen. 
20.00 Opening theater „Aan het Vrijthof", regis
tratie 
22.00 Nieuws 

Jeff Goldblum belandt in een hele reeks krankzinnige avonturen in de 
onkonventlonele film Into the Night. Zaterdag 21 maart op TV1, om 
23U.20. 

ZATERDAG 21 MAART 

INTO THE NIGHT 
Plezierige triller van John Landis 

(1985) met Jeff Goldblum, Michelle Pfeif
fer en Irene Papas. Na een vermoeiende 
werkdag treft Ingenieur Ed Okin zijn 
vrouw In bed aan met zijn baas... {TV1, 
om 23U.20) 

ZONDAG 22 MAART 

AN ALMOST PERFEC 
AFFAIR 

Een jonge onafhankelijke Amerikaan
se filmmaker wordt tijdens het filmfestival 
van Cannes verliefd op de vrouw van een 
Italiaanse producer. Leuke romantische 
komedie (1979) met Monica Vitti en Keith 
Carradine. (VTM, om 15u.) 

MAANDAG 23 MAART 

THE TERMINATOR 
Amerikaanse SF-triller (1984) met Ar

nold Schwarzenegger en Linda Hamil
ton. Als robot in mensengedaante keert 
de Terminator uit 2029 terug naar de 
aarde om een jonge vrouw te vermoor
den voor ze zwanger wordt. (TV2, om 
22u.) 

DINSDAG 24 MAART 

ZEPPELIN 

Spannende Britse oorlogsfilm (1971) 
waarin Michael York moet proberen de 
plannen te bemachtigen van de Duitse 
Zeppelin. (BBC2, om 19u.) 

WOENSDAG 25 MAART 

DE TOVENAAR 
Sidney Mulet draaide in 1978 een re

make van „The Wizard of Oz" van Victor 
Fleming (1939). Hij maakte er een moder
nere, „zwarte" versie van met monu
menten als Diana Ross, Michael Jack
son, Richard Pryor en Mabel King. (Ned. 
1, om 20U.28) 

DONDERDAG 26 MAART 

SANS TOIT Nl LOI 
Deze Franse film van Agnes Varda 

(1985) is de rekonstruktie van het leven 
van een jonge zwerfster die dood werd 
aangetroffen; een puzzel met getuigenis
sen van mensen die haar ontmoet heb-
ben. (A2, om 22u.15) 

VRIJDAG 27 MAART 

THE RUNNING MAN 
Amerlk. SF-flIm (1987) met Schwarzen

egger, Maria Conchita Alonso en Yaphet 
Kotto. Amerika is in 2019 een totalitaire 
staat geworden. Massamoordenaar Ar-
nie mag meedoen aan een TV-show, 
waar veroordeelden een kans op ont
snapping krijgen... (VTM, om 21u.) 
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UIT DE REGIO 

OP DE 
BARRIKADE 

Ik kan mijn hoofd niet laten zien of een van 
mijn buren — volbloed Vlaming! — zingt zijn 
treurzang over de trage gang van zaken 
m.b.t. de staatsomvorming. Nadat ik hem, 
zoals aan zovelen trouwens, de hinder van 
de grendelgrondwet heb uitgelegd daag ik 
hem uit om eens boven Europa ,te vliegen'. 
De veranderingen binnen het politieke land
schap op dit werkzame schiereiland zijn 
revolutionair. Overal barsten de staatsgren
zen open. De blokken smolten weg en de 
grenzen vervaagden zonder 'n 3e wereldoor
log. Koningshuizen degradeerden tof ont
vangstkamers. De televisie bracht de hele 
wereld tot in hef kleinste huls. De Pravda, 
eens de meest,gesloten' krant met de hoog
ste oplage in Europa, sloot de deuren. Ameri
kaanse firma's leveren het materiaal om 
Sovjetkernkoppen te helpen vernietigen. 

Een Westduitse privéfirma ruimt met ex-
Oostduitse grenswachters het IJzeren Gor
dijn op. De stalen matten worden herbruikt in 
de wegenaanleg en voor omheiningen. De 
grensoverschrijding tussen de opgedeelde 
volkeren groeit. In het na 1918 van het 
verslagen Duitsland afgesneden Raeren wo
nen opnieuw 44% .Bonds'-Duitsers. Vanuit 
Frans-Vlaanderen pendelen dagelijks — om 
den brode — 6.500 ,Fransmans' naar West-
Vlaanderen (daar waar dit vroeger 't omge
keerde was). Maar links en rechts blijven de 
pukkels van hef staatsnationalisme onveran
derd zweren. De doden in Noord-lerland, 
Baskenland, Kroatië, Armenië enz... blijven 
aanwezig in de dagelijkse terreurkronieken. 

Het Nooit meer Oorlog betekent dat wij bij 
iedere politieke daad de begravenen in her
innering moeten brengen. Zou Willy Claes de 
Tien'amenkreten herhaald hebben toen hij 
de Chinezen ontving? Blijven de Koerdische 
dood-gevrorenen in het politieke geheugen 
gegrift? En waf zijn ze waard? Hef vluchfen-
in-hoop naar hef materieel-rijkere deelgebied 
van Europa is nog maar ingezet. Een Sardi-
sche tandarts zal op zijn tanden moeten 
bijten om zich met in het rijkere Bonn te 
vestigen om er in zijn faal de tanden van de 
Oliveffi-boys te verzorgen. De Poolse compu

terdeskundige die bij IBM een gratis stage 
liep, zal op zijn beurt méér dan idealisme 
moeten opbrengen om terug naar zijn pokda
lig kantoor te keren, in de buurt van de 
Witrussische grens. Er wijken nog steeds 
meer leren uit naar de VSA dan er geboren 
worden. En Bretanje blijft verhoudingsgewij
ze hef grootste percentage nieuwe Parijze-
naars leveren. Tof hoever reikt het vrij ver
keer van personen en goederen, zoals de 
Europese Grondwet het voorziet? Hef VU-
woonrechtdekreet; de belastingbetaling in 
de woonregio-zèlf; de streektaalkennis en de 
mobiliteitsbeperking moeten dit mooi-ogen-
de princiep — dat ekonomisch volkomen 
terecht is — richten en beperken. Zoniet zal 
het Europees Sociaal en Regionaal Ontwik
kelingsfonds nog meer dode, leeg-gelopen 
streken kunstmatig en met veel geld moeten 
opkrikken. De kleine ploeg blauwhelmen die 
wij nu naar Kroatië moéten sturen kost ons 
allen zeker meer dan 'n half miljard op 
jaarbazis. 

Ware het niet beter geweest om deze som 
aan voorkomend vredesinitiatief te beste
den? De autonome Servische, Griekse, Rus
sische en Bulgaarse ortodokse kerken on
dersteunen de grote dromen van hun staats-
nationalistische lekeleiders. Zullen allen die 
spreken in de naam van Kristus' vredevol 
erfgoed, ook over de hisforisch-gegroeide 
muren heen, vrede bevorderen ? De Europe
se denkfabrieken, dat zijn de universiteiten 
toch, zouden m.i. toch een deel van hun 
geestelijk en geldelijk patrimonium dagdage

lijks moeten investeren in verdraagzame sa
menlevingsopbouw van het hele Europese 
huis. Of - ik herhaal het - welke regionale 
(godsdienst)oorlog zullen we achteraf duur 
mogen betalen? 

Méér vrijheid, méér demokratie, méér 
volkse eigenheid vergt kennis, geregelde 
informatie en uitwisselingen. Bekendheid en 
eerbied voor ieders grondgebied brengen 
waardering op. Zwitserland geeft het goede 
voorbeeld. De mmderheidsifalianen wensen 
er evenmin als de meerderheidsduifsers in 
hun ,,broederstaten" op te gaan. Het nog 
geen procent „romaansen" herbergt drie 
Duitstalige dorpen en beide komen volledig 
aan hun trekken. En beide zijn daardoor 
volledig sociaal-ekonomisch rendabel. Meer 
dan ooit geloof ik in de konfederale samenle
ving. Al besef ik dat de grendels-van-hef-
verleden, gehanteerd door de machtsappefij-
ten, dit institutioneel natuurlijk-menselijk ge
beuren ook volop hinderen. Vandaar dat ik 
die goeie buur van mij steeds de raad geef 
om die machtsapparaten te onderzoeken -
zeker in hoeverre hij ze zélf niet ondersteunt. 

Ja, je weet het wel wat ik nu ga neerschrij
ven : hoe staat het met je lidmaatschap bij de 
onafhankelijk-Vlaamse ziekenfondsen? Of 
waf doe je met je eigen inzefmogelijkheid 
binnen je afdeling? 

Willy Kuijpers 
Algemeen Sekretaris 

ADVERTENTIE 

Bij ons bent u thuis 

meubelcentrale ̂  heylen 
Leuvensesteenweg 781, KORTENBERG (Erps-Kwerps) - 02/759.89.91 
Baan naar Bree 123, PEER (meubelboulevard peer) - 011/63.39.39. 

Zondag open van 10.30 tot 18 uur. - Dinsdag gesloten. - Andere dagen open van 9.30 tot 19 uur. 
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UIT DE REGIO 

HOE VLAAMSGEZIND ZIJN 
DE ASSESE GEMEENTERAADSLEDEN? BRABANT 

MAART 

20 LEUVEN: Om 20u Bestuursverkiezingen + 
Dosfelavond „Schoof aan schoof, pint naast pin-
t",ingericht door VU-Herent in CD-gelagzaal Artois-
brouweri), Vuurkruisenlaan te Leuven 
20 DIEGEM: Bestuursverkiezing afdeling Diegen 
van20tot23u Spreker Etienne Van Vaerenbergh 
Org VU-Diegem-FACW 
21 LEMBEEK: 16de Haantjeskermis in zaal De 
Kring, Stevens de Waelplaats, vanaf 17u 30 Ook 
op 22/3 vanaf 11u 30 Org VU-Lembeek 
28 KAMPENHOUT: Jubileumbal 25 jaar VU-Groot-
Kampenhout In zaal Fauna-Flora te Berg Vanaf 
21u 
28 GRIMBERGEN: 12de Lente Restaurant In 
sporthal E Soens, Singel, Strombeek-Bever-Grim-
bergen Vanaf 18u Ook op 29 maart van 11 u 30 tot 
14u30 Org VU-Gnmbergen 
28 JETTE: Jaarlijks bal in het St Pieterskollege, 
Verbeyststraat te Jette, m m v orkest De Ever
greens Org VBG-Jette (02/479 22 25) 

APRIL 

4 ITTERBEEK: Eetfeest vanaf 18u in de Parochie
zaal, achter de kapel St Anna-Pede Ook op 5/4 
vanaf 11u 30 Org VU-ltterbeek 

NIEUW VU-BESTUUR 
IN BUIZINGEN 

Rond deze periode worden m alle VU-afdelingen 
van het Vlaamse land de statuaire 3-jaarlijkse 
bestuursverkiezingen gehouden In Buizingen zijn 
deze reeds achter de rug Het nieuw/e bestuur telt 
17 leden en ziet er uit als volgt 

Voorzitter Ene De Greef, Ondervoorzitter Wal
ter Stevens, Sekretaris OCMW-raadslid Yvonne 
Turneer, Erevoorzitter + leden en abonnementen 
-(• milieutelefoon Miei Uyttenhoven, penning
meester Gaby Gilis, Organisatie Conny Roe-
kens. Propaganda Jaak Hofmans en Geert Gul-
dentops, Pers en dienstbetoon + Miheutelefoon 
provincie en gemeenteraadslid Juul Denayer Be 
stuursleden Lonny Allard, Tom Dehandschutter 
Frans Denayer, Hubert Deridder, Lie Inghelbrecht, 
Magda Moens en Maria Van Keer 

Het nieuwe bestuur is vast besloten het politieke 
beleid van zeer nabij te volgen Het zal kordaat en 
radikaal de toepassing eisen van het goedgekeur
de Vlaams Manifest Het is van oordeel dat alles in 
het werk dient gesteld om het eigen karakter van 
onze streek te beschermen en dat een kordate 
grond en woonpohtiek dient gevoerd ten gunste 
van de lokale bevolking en van de eigen jeugd in 
het bijzonder 

(e.d.g.) 

ZOEKERTJE 
— GEZOCHT — 24jariqe jongeman met licen-
tiaatsdiploma Bedrijfsekonoime van de RUG, zoekt 
passende start in zijn loopbaan Streek speelt geen 
rol Legerdienst volbracht Inl zich wenden tot 
Koen de Vos, tel 091/51 26 53 

— AANBIEDING - Welke VU-afdeling heeft er 
belangstelling voor een mechanische stencilmachi
ne? Gratis afhalen bij W Deconinck, Kortrijk 
(056/21 26 99) 

Een gesprek tussen de Vlaamse en de Waalse 
gemeenschap zal hopelijk de betrekkingen m dit 
land eerlijker, opener en eenvoudiger regelen Ook 
de gemeente Asse is in dit gesprek vragende partij 

Sinds de samenvoeging van gemeenten op 1 
januari 1977 behoort Zellik tot de fusiegemeente 
Asse, ondanks deze fusie wordt bij elke verkiezing 
van de provincieraadsleden de deelgemeente Zei 
lik nog bij het kieskanton Anderlecht gevoegd Dat 
zorgt met alleen voor verwarring bij de kiezers maar 
brengt ook ekstra kosten mee voor de administratie 
(vb een afzonderlijke kiezerslijst voor Zellik) 

Deze toestand is met alleen vera/arrend maar ook 
met in overeenstemming met b v de taalwetten 

MOTIE 

Daarom werd door de VU-fraktie in de gemeente
raad van 27 februari 1992 een agendapunt inge
diend om deze ongepaste toestand aan te klagen 
De motie luidt, na een inleiding waann de huidige 
toestand wordt geschetst, aldus 

De gemeenteraad eist dat 

— het kieskanton Asse zou bestaan uit volwaar
dige gemeenten van het arrondissement Halle-
Vilvoorde zonder dat delen van gemeenten erbij 
gevoegd worden of aan dit kanton worden onttrok
ken 

— BIJ het met verwezenlijken van deze aanpas
sing, 15 jaar na de fusie, adviseert de gemeente
raad het kollege om de administratieve voorberei
ding van de verkiezingen voor het kanton Ander 
lecht te staken 

EERSTE TERUGKRABBELING 

Een eerste konflikt bestond hierin dat de burge
meester wel achter de motie stond en deze wenste 
te ondertekenen maar ze met als volwaardig agen
dapunt wou aanvaarden 

Dit houdt in dat de aanwezigen met kunnen zien 
wie voor of tegen de motie stemt omdat er met 
openöaar gestemd wordt De argumentatie dat het 
agendapunt wel degelijk van gemeentelijk belang 
IS en bijgevolg met kan geweigerd worden werd 
afgezwakt 

Omdat de motie wel zou doorgestuurd worden 
met de handtekeningen van de raadsleden, die de 
motie ondersteunden, gaat de indiener akkoord 
ondanks de wrevel die blijft 

De zwakke houding van het kollege dateert al 
van met de fusie Toen werd Paul De Keersmaeker 
burgemeester maar hij was tevens medeonderhan
delaar van het Egmontpakt en later nationale 
minister Omwille van deze funkties kon hij dergelij
ke moties als kiespijn missen Daarom werd het 
verderfelijk sisteem uitgevonden om moties te laten 
ondertekenen om ze daarna al of met selektief naar 
de hogere overheid op te sturen 

Ondanks de afwezigheid van nationale mandata
rissen die de Franstaligen met voor het hoofd 
kunnen stoten wordt deze gedragslijn tot nu ge 
volgd met als resultaat dat de drukkingsmogelijk-
heid van onze gemeente op hel politiek gebeuren 
duidelijk verzwak! is 

WIE TEKENDE NIET? 

De afwezigen Bert De Keersmaeker, Maria Van 
Haute en Kamiel Pessemier konden uiteraard met 
tekenen 

De aanwezigen Jean Schoonjans (CVP), Walter 
Roesens (CVP) en Andre Van Droogenbroeck (SP) 
hebben de tekst met ondertekend alhoewel deze 

volledig het Vlaams en gemeentelijk belang dient 
Een motie onderschrijven waarin staat dat de 

administratieve voorbereiding van de verkiezingen 
voor het kanton Anderlecht zullen gestaakt worden, 
wil zeggen dat dat ook gebeurt, anders hebben 
moties slechts een simbolische waarde 

BIJ weigering om verder wettige maar met-aange
paste wetten uit te voeren dwingt men de wetgever 
tot aanpassing Dit is massaal gebeurd bij de 
weigering om de talentelling uit te voeren, maar 
wordt spijtig genoeg meer toegepast door de Frans
talige politici zowel m Voeren als in de Vlaamse 
gemeenten met faciliteiten en vooral in de Brussel
se gemeenten 

Sommige hiervan weigeren stelselmatig de taal
wetten korrekt toe te passen 

Etienne Keymeulen 

BESTUURS
VERKIEZING TIENEN 

De statutaire bestuursverkiezingen vonden 
plaats op 10 februari j I Gilberte Hallet, Johnny 
Hion, Lieve Janssens, Nora Lurquin, Jacob Schae-
kers, Jos Stockx en Georges Vandersteen werden 
als tsestuursleden verkozen 

Jacob Schaekers wordt voorzitter, Johnny Hion 
ondervoorzitter, Gilberte Hallet sekretaris, Jos 
Stockx penningmeester en afgevaardigde bij de 
arr raad en Nora Lurquin zijn vaste plaatsvervan
ger Lieve Janssens werd als 2e afgevaardigde bij 
de arr raad aangesteld 

Als mandatarissen maken ook eerste schepen 
Vital Valkeniers, schepen Eddy Poffé en OCMW-
ondervoorzitter Theo Vandeborght deel uit van het 
bestuur 

Op 2 maart jl werd het nieuwe bestuur geïnstal
leerd en werden Bert Valkeniers, Mija Proost en 
Servais Declercq als bijkomende bestuursleden 
gekoopteerd 

Onmiddellijk na de installatie heeft het nieuwe 
bestuur op voorstel van de voorzitter twee moties 
aangenomen aangaande de aanwezigheid van de 
VU in de Vlaamse regering (1) en de vereffening 
van de Belgische schuldenlast (2) (j.s.) 

NIEUW VU-BESTUUR 
IN ITTERBEEK 

Het nieuwe bestuur heeft de taken als volgt 
verdeeld voorzitter Albrecht De Schryver, sekreta 
ris Andre Dupont, penningmeester Joris Lissens 
organisatie Fons Prinsen, propaganda Armand van 
den Driessche, pers Albrecht De Schryver, vroü-
wenwerking en medesekretaris Hilda Buyse Le
den Lydia Boterbergh, Eugen Uten, Louis Verbei-
ren en Mon de Vos 

Deze afdelingsvergadering liep tesamen met een 
receptie voor alle leden van Groot-Dilbeek Een 
talrijk publiek hoorde de uiteenzetting van volksver
tegenwoordiger Hugo Coveliers over ,,het nut en de 
taak van de VU in het verleden en in de toekomst" 

Nadien volgde nog een erg geanimeerde vragen
ronde die verhelderend was voor de aanwezige 
leden en mandatarissen (a.d.s.) 
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VIC ANCIAUX 
TE DWORP 

NIEUW BESTUUR TE TIELT-WINGE 

Ter gelegenheid van de bestuursverkiezingen 
van Volksunie-Beersel kwam ook Vic Anciaux naar 
zaal Ons Huis te Dworp voor een babbel over 
Onafhankelijk Vlaanderen 

Eerst werd een nieuw bestuur verkozen dat er 
duidelijk verjongd uitziet, maar waar de „ouderen" 
met over het hoofd werden gezien 

Voorzitter blijft Willy Michiels en sekretaris wordt 
Willem Felis Maken verder deel uit van het bestuur 
en krijgen later hun funktie toebedeeld Jot Theys, 
Walter Muls, Dolf Denayer, Ben Weyts, Mon Van-
denbergen. Marie Louise Oosterbaan en Luc Mot
te Verder maken ook de mandatarissen Els Ger-
mis, Hugo Devillé en Jef Croonenberghs er deel 
van uit 

Vooraleer Vic Anciaux zijn babbel begon werden 
gemeenteraadsleden Els Germis en Hugo Deville 
gevierd omdat zij al meer dan twintig jaar in de 
gemeenteraad zetelen 

Wanneer Vic Anciaux dan Vlaanderen Onafhan
kelijk aanpakte was de zaal al aardig volgelopen 
Een honderdtal aanwezigen maakte de tocht in het 
verleden mee, het heden en de toekomst Dat er 
met belangstelling werd geluisterd werd aange
toond door de vele vragen die werden gesteld en 
deskundig beantwoord Dat er tijdens deze avond 
ook al heelwat nieuwe leden werden ingeschreven 
IS zeker hoopgevend te noemen Een nieuw be
stuur, een nieuwe start i 

Tijdens een gezellige en sfeervolle kaas- en 
streekbieravond, werden de voorgeschreven be
stuursverkiezingen gehouden te Tielt-Winge-Hou-
waart-Meensel-Kiezegem 

In aanwezigheid van arr raad- en partijraads
voorzitter Pol Vandenbempt, samen met senaats-
sekretaresse Annie Ruytings en Luk Vanhoren-
beek, werden deze verkiezingen gehouden 

Hiervoor zijn 40% van de leden, met families 
komen opdagen Zij allen wilden hun steun betui
gen aan de 8 kandidaten 

Allen werden verkozen met 85 tot 100% van de 
stemmen Onze opgekomen leden wensen wij 
hierbij van harte te bedanken Zij die verkozen zijn 
beloven de ingeslagen wegen zo goed mogelijk te 
bewandelen 

VU-DIEST: 
NIEUW BESTUUR 

Op dinsdag 10 maart j I organiseerde de afde
ling Diest haar bestuursverkiezing Alle kandidaten 
(13) werden verkozen 

Het nieuwe bestuur verkoos dan op haar beurt en 
met eenparigheid van stemmen Willy Claes als 
voorzitter van de afdeling, Paul Cresens als sekre-
tans en Magda Vandevorst als penningmeester De 
andere funkties zullen tijdens de eerstvolgende 
bestuursvergadering worden toebedeeld 

Het nieuwe bestuur wordt veel sukses toege
wenst i (l.d.w.) 

Hier volgen de namen en funkties Oscar Tim
mermans, Tielt (voorzitter), Marcel Smekens, Tielt 
(ondervoorzitter + Dienstbetoon als GR-lid), Albert 
Coppens, Winge (sekretaris + leden en abonne
menten). Marjan Bernar, Tielt (Penningmeester + 
vrouwenwerking), Willy Vandewalle, Tielt (org en 
propaganda + lid Kult Raad), Walter Hennevin, 
Winge (pers en publikaties), Claudine Costrop, 
Tielt Qongeren, VUJO) en Jos Smets, Tielt (G lid) 

De funkties Vorming en Wijkwerking worden 
door alle leden in gezamenlijk overleg opgenomen 

VU-fraktieleider is Marcel Smekens, als enig 
gemeenteraadslid Afgevaardigden voor arr raden 
met stemrecht zijn Oscar Timmermans en Marcel 
Smekens Plaatsvervanger is Albert Coppens 

(a.c.) 

SOCIAAL 
DIENSTBETOON 
BERT ANCIAUX 

Ter gelegenheid van zijn aanstelling als schepen 
van de Stad Brussel, laat Bert Anciaux weten dat hij 
elke donderdag van 17 tot 19 uur ter beschikking 
staat op zijn Kabinet op het stadhuis (1ste verdie
ping) van Brussel (02/512 10 78 — 02/512 88 05) 

-«JTezcmötigiö begmt bij Tönissteinsr A! 2000 iaar een bron van üstmirfi* m<nffniaiun«or mi, 
aan magnesium en cateium Daarom werkt het èevoföerend op de werkmg van hart en n«mn Het msrrnSs^rt afte U c t o S n S r r n T ^ f ! l r S 
geschikt tet-water Tónissteiner, lekker ba«s8nd of zacht sprankelend, koestert je gezondheid V e r N g b ^ S t S V ^ s en S^^^^^^ 
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ANTWERPEN NIEUW VU-BESTUUR 
MECHELEN 

21 EDEGEM: Kaartavond in Drie Eiken om 20u 
Inschrijven op voorhand Org VNSE 
21 WOMMELGEM: Algemene Ledenvergadenng 
KK Jan Puimège In de Bovenzaal van Klubhuis 
Bayer Info en inschrijven Ward Herbosch 
(353 68 94), Geert Bellefroid (35316 93) of Lud-
gaar Boogaerts (322 27 75) 
21 LIER: Kwis o I v Ingnd Vereist In VNC Berlarij 
80 te Lier Aanvang 20u Inkom 100 fr Groepjes 
van 4 tot 6 personen Inschrijven 03/480 11 52 of 
03/480 96 42 Org FW-Lier 
21 BERLAAR: Vlaamse Nacht in zaal Familia 
Berlaar-Heikant Vanaf 21 u Orkest Mackydou 
Org VU-Berlaar 
23 MOL: Natuurwandeling „Dwaallichtenpad" 
Org, WVG-Mol (014/31 29 60) 
25 KAPELLEN: Voordracht „Humor m de mu
ziek" In KC De Oude Pastorij, Dorpstraat 40 om 
20u Inkom leden 75 f r , met-leden 125 fr Org 
FW-Kapellen i s m DF-Kapellen 
25 BERCHEM: Sociale Zekerheid Splitsing? 
Weet u er alles van ' Om 20u in Kultureel Centrum 
Berchem 
26 DEURNE: Natuurwandeling St Job Bijeen
komst terminus tram 24 om 13u30 of aan ker 
StJob-dorp om 14u Org VWG-Deurne 
(03/321 75 95) -
26 NIJLEN: Gespreksavond „Rosalie Niemand" 
Liliane Stijnen komt zelf haar levensverhaal vertel
len In zaal Kempenlan om 20u Inkom 50 fr Org 
FW-Nijlen 
26 MOL: Studiebezoek aan kaarsenfabriek en 
brouwerij in Bocholt Vertrek om 9u Org WVG-
Mol (014/31 28 95) 
27 ZWIJNDRECHT: Stadsbezoek aan Hasselt, 
o a Jenevermuseum Org WVG-Zwijndrecht 
(03/252 77 98) 
27 BOECHOUT-VREMDE: Ledenfeest in salons A 
Franck, A Franckstraat 17 te Boechout 6-gangen-

VAN K E R C K H O V E N ^ 2 5 | 
KEUKEN- EN WINKELINRICHTING 

bvba 
ZAAKVOERDER 

FRANS HENDRICKX 
Wouwerstraat 45, Heist-o/d-Berg 

Tel.:. 015/24.45.76 
's avonds: 015/25.16.16 

Fax: 015/25.13.44 
UW PERSOONLIJKE WENSEN 

EN ONS VAKKUNDIG ADVIES VOOR 
UW KEUKENS-, WINKELS-
en WOONINRICHTINGEN 

STAAN TE UWER BESCHIKKING 
• gespecialiseerde vai^mensen 
• binnenhuisontwerpers 
WIJ BIEDEN U 
• Maatwerk 
• Afwerking in detail 
• Apparatuur 
• Verzorgde plaatsing en service 
• Eerlijke prijzen op Uw en/of onze ontwer

pen 
A Volledig pakket naar wens 
RUWBOUW AFWERKING - INRICHTING 

menu, overgoten met nodige wijn aan 1 000 fr p p 
Na eetfestijn gelegenheid tot napraten tussen pot 
en pint Info Mare Valkenborghs (03/455 12 03) 
Org VU-Boechout-Vremde 
28 BERCHEM: bezoek met gids aan Luchthaven-
Deurne Samenkomst om lOu in de inkomhal 
Bijdrage 75 fr Org Vlaamse Kring Berchem 
28 MERKSEM: Kaartavond in Vlanac, Bredabaan 
360, om 20u Deelname 100 fr p p , inschrijving ter 
plaatse Org Vlanac 

30 MOL: Natuurwandeling „Het Fonteintje" te 
Koersel Org WVG-Mol (014/31 29 60) 

APRIL 

4 MERKSEM: Jaarlijkse dr Bormsherdenking VU-
Merksem en simpatisanten verzamelen stipt om 
14u 30 aan ingang van Oud Kerkhof te Merksem, 
waar op het graf van dr Borms een bloementuil zal 
worden neergelegd 
5MERKSEM:Nav de dr Bormsherdenking mis, 
optocht en bezinnmgsronde aan het graf van dr A 
Borms Vlanac is die dag open vanaf lOu 
9 BERCHEM: Feestzitting 20 jaar VWG in navol
ging van 1ste landdag in 1982 In Alpheusdal, Rlip 
Williotstraat 22 te Berchem 
11 ARENDONK: Arendonk helpt Koerdistan Op
haling van gedragen kleding m gans de gemeente 
t v V van de aktie Org VU-Arendonk 

Op 4 februari j I hadden bij de VU-Mechelen de 
driejaarlijkse statutaire verkiezingen plaats Aan 
deze verkiezingen was een nieuwjaars-praatrecep-
tie verbonden waar de talrijk opgekomen leden hun 
mening kwijt konden over de jongste politieke 
ontwikkelingen Tijdens deze gezellige avond be
haalden 18 kandidaten het vereiste aantal stem
men 

Het afdelingsbestuur besliste bij haar eerste 
bijeenkomst op 20 februari 1992 nog 3 bestuursle
den te koopteren Onmiddellijk gevolgd door de 
unanieme verkiezing van de nieuwe voorzitter Ene 
d'Hiet en sekretaresse Jetty Allaert 

Uiteindelijk werden na rijp beraad op de be
stuursvergadering van 12 maart 1992 de overige 
funkties als volgt verdeeld penningmeester Louisa 
Vermeulen, ondervoorzitters Hugo Servaes (poli
tiek) en Wilfried Van Asse (leden en WlJ-admini-
stratie), organisatie en propaganda Oscar Benard, 
PR Kurt Moens, jongerenwerking Mare Hendrickx 
en logistiek Ludo Gelders 

De overige leden zijn Hendrik Deforce, Ludo 
Degraef, Katrien Geys, Willy Janssens, André 
Meys, Antoon Pans, Antoon Sneyers, Bart Somers, 
Guido Ulens, Julien en Lode Van Damme 

En onze 3 gemeenteraadsleden Koen Anciaux, 
Herman Candries en Firmin Verlinden 

(k.m.) 

VU-WILRIJK INFORMEERDE EN KOOS NIEUW 
Op 23 februari j I kregen de VU-leden van het 

distnkt Wilrijk de gelegenheid om hun VU-bestuur 
te kiezen Tevens hadden ze de gelegenheid ver
schillende VU-mandatarissen aan het woord te 
horen 

Zo bracht senator Hugo Schiltz, oud vice-eerste 
minister, een klare uiteenzetting over de politieke 
toestand en schetste terloops het „type"-politici 
dat in ons land aan politiek doet 

Gemeenteraadslid Fonne Crick had het over de 
gemeentepolitiek, de verhouding tussen Antwer-
pen-stad en distnkt en over de visie van het 
gemeentebeleid naar de toekomst toe 

Vanuit de hem zeer bekende onden/vijssfeer gaf 
hij ook deskundig en objektief, een menselijk beeld 
van het migrantenprobleem en de reakties van de 
generatie ,,migranten-kinderen" Hun mogelijkhe
den en hun inspanningen tot integratie en onze 
openheid daar tegenover Géén sentiment en 
goedkope slogans, maar pure werkelijkheid i 

Provinciaal beleid was een ondenwerp voor 
raadslid Koen Pauli en als slot mochten de aanwe
zigen van volksvertegenwoordiger Hugo Coveliers 
de antwoorden horen op de vele vragen en bemer
kingen inzake veiligheid en kriminaliteit Ook 
vreemdelingen politieke vluchtelingen kwamen ter 
sprake 

De verschillende sprekers werden telkens inge
leid door distriktsraadslid Luk Lemmens Van hem 
kunnen we zonder twijfel getuigen dat hij geregeld, 
en met respekt bij de kollega's, opmerkelijke en 
gepaste tussenkomsten houdt in de Wilnjkse Dis-
triktsraad 

Het was een bijeenkomst in een rustige sfeer 
waarop open en eerlijk antwoord gegeven werd op 
de vele vragen die de man-in-de-straat meent te 
moeten stellen Antwoorden steunend op duidelijk 
feitenmateriaal en los van alle sentiment dat soms 
zo gemakkelijk en met elektoraal sukses door 
handige politici bespeeld wordt (a.c.) 

VU-ARENDONK IN HET NIEUW 
Dinsdagavond 10 maart j I werden in de plaatse

lijke VU-afdeling te Arenddonk de driejaarlijkse 
bestuursverkiezingen georganiseerd 

De nieuw verkozen ploeg bestaat uit een tiental 
bestuursleden die na rijp beraad omtrent de nood
zakelijke verjonging, Jan Boulliard, sociaal advi
seur van beroep, verkozen heeft tot nieuwe voorzit
ter, met naast hem Mare Blockx als sekretaris en 
Ben Claes als penningmeester 

Het vernieuwde en bovenal jonge bestuur stelde 
dan ook een vernieuwd programma voor naar de 
komende 3 politieke werkjaren toe 

Op plaatselijk vlak zal de nieuwe Volksunie-ploeg 
zich vooral richten op de diverse sociale aspekten 

van de plaatselijke gemeenschap, en wil zij verder 
ook op een positieve manier meewerken aan de 
gemeentelijke politiek De volledige vernieuwing 
van de plaatselijke publikatie 't Leeuwke — gratis 
bedeeld onder de Arendonkse gezinnen — zal 
hiervan een opgemerkt voorbeeld worden 

Verder zal de Volksunie-afdeling Arendonk aktief 
zoeken naar wegen om meer toenadering te vinden 
naar de bevolking, het politiek gebeuren moet 
verstaanbaar gemaakt worden voor eenieder Een 
noodzakelijk punt is echter ook de radikalisering 
van de VU-standpunten op nationaal vlak, radikali
sering IS nodig om de toekomst van de enige 
Vlaams-nationale partij, de Volkunie, te vrijwaren! 
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BESTUURS VERKIEZING 
TE BOECHOUT-VREMDE 

Op vrijdag 28 februari organiseerde de VU 
Vlaamse Vrije Demol<raten-afdeling van Boechout-
Vremde haar statutaire bestuursverl<iezing. 17 l<an-
didaten hadden zich aangemeld om een bestuurs-
funktie op te nemen. Een 50-tal VU-leden kwam 
naar herberg 't Hoefijzer afgezakt om een stem uit 
te brengen. 

Na het sluiten van de kiesverrichtingen en het 
tellen van de stemmen kon arrondissementeel 
afgevaardigde Fonne Crick melden dat alle kandi
daten minstens de helft van de stemmen behaal
den en dus verkozen waren. 

In besloten vergadering werd Mare Valken-
borghs dan verkozen tot afdelingsvoozitter. Rita 
Gaublomme-Huygens wordt de nieuwe sekretaris. 

Verdere taakverdeling. Ondervoorzitter: Simon-
ne Van Brussel-Vernimmen. Penningmeester: 
Lode De Deken. Verantw. leden en abonnementen, 
perskontakten: Eddy Gaublomme. Verantw. propa
ganda: Johan Van Brussel. Verantw. Organisatie: 
Door Jacobs. Verantw. VUJO: Peter Livens. Ver

antw. vrouwenwerking: Irene De Doncker-Michiel-
sen. 

Bestuursleden: Bert Andries, Fred Entbrouxk 
(burgemeester), Jef Nelis (schepen), Vic Suetens, 
Koen Van Bael, Jeannine Van Nuffelen-Van Immer-
seel. Luk Van Ouytsel, Wilfried Van Vlem (sche
pen). 

Als mandataris zullen Paul Verstrepen (schepen) 
en Alex Peeters (OCMW) eveneens de bestuursver
gaderingen bijwonen. 

SCHEPEN NELIS INFORMEERT 
Zondag 22 maart geeft Jef Nelis, schepen van 

Financiël en KMO tekst en uitleg met betrekking tot 
zijn inzichten en ,,venwezenlijkingen" bij het auto
matiseren van de gemeentelijke financiedienst (Re-
kendienst en Ontvangerij). 

Alle belangstellende mandatarissen, ook buiten 
de regio, zijn van harte uitgenodigd op deze werk
vergadering. Deze gaat door in de raadzaal van het 
gemeentehuis om 10u. stipt. 

1992 
JUBILEUMJAAR 
VOOR REDY 
MEYERS EN SKM 

Redy Meyers, eigenaar van Succes Kle
ding Meyers te Aartselaar, heeft in 1992 drie 
goede redenen om te vieren: 

1. Redy Meyers wordt dit jaar 60 jaar, 

2. Hij trad 40 jaar geleden in dienst van de 
zaak, 

3. Sinds 30 jaar is Redy de eigenlijke 
zaakvoerder van SKM. 

Redy Meyers heeft het van niet ver, hij was 
geroepen om in de vijfde generatie van 
meester-kleermakers die weg op te gaan. In 

SKM, na al die jaren uitgebouwd tot een pracht ige kledingszaak. 

Redy Meyers, 
goede reden tot feesten I 

al die jaren hij heeft de zaak uitgebouwd tot 
de prachtige en enige kledingzaak die zij 
thans is geworden. 

Het rezultaat van zijn enorm doorzettings
vermogen kunnen wij vandaag zien. Na de 
belangrijke verbouwingen en uitbreidingen 
die in 1989 werden gerealizeerd werken 100 
gemotiveerde medewerkers aan een jaarom
zet van 600 miljoen fr. 

Dit realiseren tégen buitenlandse masto
donten in is werkelijk subliem. In de gezelli
ge, degelijke en goed uitgebouwde zaak mag 
Redy Meyers zijn klanten uitnodigen tot een 
bezoek aan het restaurant De Wever. 

Maar Redy Meyers viert nog een andere 

verjaardag: sinds 20 jaar is hij met zijn zaak 
een trouw adverteerder in het weekblad WIJ. 
De redaktie wil hem daarvoor van harte 
danken. En wenst hem en zijn 100 medewer
kers nog vele vruchtbare jaren toe! 

Via de media worden de vele akties en 
manifestaties, gepland om dit jubileumjaar 
luister bij te zetten, bekendgemaakt. Maar 
bovenal blijft de nadruk blijft liggen op een 
prettige dienstverlening aan de duizenden 
klanten die dit jaar SKM zullen aandoen. 

Een gouden raad: hou verder ons week
blad in het oog! 

Bij SKM winkelen een feest! 

(publi-mededeling) 
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OOST-VLAANDEREN 
MAART 
20 DESTELBERGEN: Spaanse wijnproefavond 1 
Aperitief en 8 wijnen o I v Pieter Waldack Tussen
door knabbelen we tapa's Om 20u in Thesla, 
Destelbergen-centrum Tussenkomst 225 fr (le
den 175 fr) Inschrijven bij Wim Raman 
(091/2916 42) Org Goossenaertsknng-Destel-
bergen-Heusden 
21 LEDEBERG: Lentefeest in de gemeentelijke 
feestzaal, Kerkplein Deuren om 19u Gastspreker 
Vic Anciaux [»^enu aan 350 fr Inscfirijven bij L 
Robert-Bogaert (31 19 41) Muziek Kapstok Org 
VU-Gentbrugge-Ledeberg 
21 ASPELARE: 16de Volksunie-eetfestijn van VU-
Appelterre/OuterA/oorde in zaal De Paling, Ge-
raardsbergsesteenweg 279 te Aspelare, vanaf 18u 
Ook op 22/3 van 11 u 30 tot 15u Keuze uit kip, tong 
en biefstuk 
21 ERTVELDE: Bestuursverkiezing in Vlaams Huis 
De Veldbloem, vanaf 18u Met kaasmaaltijd In
schrijven bij VU-bestuursleden 
21 SINT-MARTENS-LATEM: Lentefeest in de 
Sporthal van Sint-Martens-Latem, met buffet, mu
ziek en dans Inschrijven op tel 091/82 49 27 voor 
14/3 of 600 fr op rek 449-5595561-96 van VU-
Latem-Deurle 
22 GAVERE: Bestuursverkiezingen VU-Groot-Ga-
vere in café Den Toren, Dorpsstraat 13 te Semmer-
zake Samen met receptie Kandidaturen voor 15/3 
bij Denise Goethyn, Akkerlos 7, 9890 Vurste 
(091/84 21 61) 
25 EVERGEM: Met FW-Belzele bezoek aan de 
Handwerktentoonstelling te Antwerpen Vertrek om 
13u aan kerk Belzele en terug rond 19u Info en 
isnchnjven bij bestuursleden tot 21/3 
28 AALST: Kaas- en Vleesavond in St Janszaal, 
Immerseeldreef te Aalst Aanvang 19u30 Volw 
280 fr, kinderen 150 fr Sneltombola met prachti
ge prijzen Iedereen welkom Org FW-Aalst 
29 BUGGENHOUT: Stadswandeling Antwerpen 
met VU-Buggenhout, o l v bekwame gids Met 
groepstikket trein 

APRIL 
1 SINT-NIKLAAS: En de reklame schiep de vrouw 
Samenvattend overzicht door Katrien Boone van 
EIcker-Ick Om 20u in de Reinaertzaal van de 
Stadsbiblioteek (H Heymanplein) Org FW-Sint-
Niklaas 
4 EREMBODEGEM: Steakfestijn in zaal Rubens, 
Ninovestraat, Erembodegem-Terjoden Van 18 tot 
22u Ook op 5 april van 11 u 30 tot 15u Volw 300 
f r , kinderen 150 fr Org Vlaamse Knng en VU, 
VTB-VAB Terjoden 
7 AALST: Met FW-Aalst op reis naar Vlaamse 
Ardennen Prijs p p 490 fr (middagmaal inbegre
pen),-12j halve rpijs Inschrijven voor 1 april Info 
en inschrijven bij Mana Van Caenegem 
(091/60 18 54) of bij bestuursleden FW-Aalst 

NIEUW VU-BESTUUR 
VOOR GENT-CENTRUM-ZUID 

ZOEKERTJES 

— GEZOCHT — Vrouw, (°08 05 72), hoger sek 
onderwijs Afdeling kantoorwerken, spec kantoor
automatisering Zoekt werk in de omgeving van 
Brussel 0/Ref 920112 Voor ml kontakteer kamer
lid E Van Vaerenbergh 02/519 86 94 (van 7u 30 tot 
15u) 

— GEZOCHT — Vrouw, (°01 10 69), pedagogisch 
hoger onderwijs, afdeling kledingkunde techni
sche Zoekt werk m de omgeving van Gent 
0/Ref 920121 Voor ml kontakteer kamerlid E Van 
Vaerenbergh 02/519 86 94 (van 7u 30 tot 15u ) 

Met het oog op een efficiëntere werking op het 
politieke vlak en het verkrijgen van meer armslag 
bij het organiseren van aktiviteiten, zijn de afdelin
gen Gent-Sint Pieters en Gent-Centrum tot een 
grotere entiteit onder de benaming Gent-Centrum-
Zuid samengevoegd 

In deze kontekst heeft op 23 februari j I de 
bestuursverkiezing plaatsgehad, m het kader van 
een goed bijgewoonde receptie met als gastspre
ker volksvertegenwoordiger Hugo Coveliers 

Op 9 maart j I werd dan het nieuwe bestuur 
geïnstalleerd en werden de funkties verdeeld 

Voorzitter Sven Van Ooteghem Ondervoorzit
ters Godfried Bekaert en Kathleen Roels Sekreta-
ris Roger Roels Adjunkt-sekretaris Hilde Erauw 

Penningmeester Jan D'Haeze, Organisatie en 
propaganda Sven Van Ooteghem Leden en abon
nementen Lieve Baert-Van Tyghem en Beata De 
Vliegher Pers en publikaties Roger Roels Jonge
renwerking en VUJO Sigurd Vangermeersch 
Vrouwenwerking Hiide Erauw Dienstbetoon ge
meenteraadslid Edmond Cocquyt Vorming Sigurd 
Vangermeersch en Frans Baert Leden van het 
Politiek Kollege van Groot-Gent Clement Sleurs 
(effektief) en Mieke Van den Broeck (plaatsvervan
gend) 

De aanduiding van bijkomende afgevaardigde(n) 
voor de arrondissementsraad dient nog te gebeu

ren 
(r.r.) 

NIEUW VU-BESTUUR TE AALST 

De Volksunieafdelmg-Aalst-Erembodegem-cen-
trum-Hofstade hield haar driejaarlijkse statutaire 
bestuursverkiezingen op 13 maart j I Aan de ver
kiezing namen 44 leden deel 

Het nieuwe bestuur werd als volgt samenge
steld voorzitter Tony Derde, sekretaris Emi 
Feusch Raadsleden Jan Caudron (volksvertegen-
woordiger-gemeenteraadslid), Dany De Naeyer 
(gemeenteraadslid), Herman Daelman, Johan De 
Veuyider, Georges Draps, Jan Nevens, Frans Rog
geman, Jozef Standaert, Marcella Tack, Pierre Van 

Acker, Antoine Van Der Heyden, Simone Van de 
Velde, Karel Van Reeth 

Eerstvolgende werkvergadering op 27 maart m 
het lokaal De IJzer, Vlaanderenstraat 13, tel 
053/21 48 51 om 20u stipt 

Dagorde verdere taakverdelingen schatbe
waarder, ondervoorzitter, propaganda, leden en 
abonnementen, hoe ons objektief bereiken naar 
buiten uit 

Veel suksesi 

VU-ZELE IN HET NIEUW 

Op 23 februari j I werden bij VU-Zele statutaire 
verkiezingen gehouden De bestuursfunkties wer
den als volgt verdeeld voorzitter Dirk Blan-
cquaert, ondervoorzitters Désiré Roels en Willy 
Veldeman sekretaris Jaak Verschuren, penning
meester Aimé Van Avermaet 

Bestuursleden Jan Strynckx, Herman Van 
Driessche, Ignace De Krijger, Solange Dullaerts, 

Peter Poppe, Paul Goossens, Willy Van Malderen, 
Daisy Goossens, Leon De Cock, Jaak Goossens, 
Herman Callaert, Cathy De Leenheer, Freddy 
Thienpondt, Jozef De Bruyne, Hubert Temmerman, 
Marcel De Waele, Raf Michiels, Alfons Rupus, 
Mare Van Mossevelde, Frans Meirsman, Mare 
Maes, Hugo Van Driessche, Pierre De Bock 

(d.b.) 

KOM, ZING MET MIJ, 
10 JAAR VOLKSZANGAVOND IN EDEGEM 

Op 16 mei om 20 uur heeft in de Gemeentelijke 
Sporthal „Den Wilcom" in Edegem een grootse 
viering plaats 10 jaar Volkszangavond Kom zing 
met mi] 

Talrijke medewerkers zegden entoesiast hun 
mdedwerking toe aan dit initiatief Zo is er uit 
Edegem het Basilicakooro I v Laurent Peelers, het 
gemengd koor Troubadoero I v Paul Schotsmans, 
De Klaroentjes o I v Monique Wauters en Het 
Moezeltje o I v Gerda de Paepe en de Edegemse 
balletgroep Mini, Maxi Dance onder direktie van 
Paul Beloy Uit Limburg komen De Spelemannen 
en de sopraan Luce Mampuys, Connie Neefs en 

Gust Teugels zorgen voor enkele solistische num
mers Connie neefs en Gust teugels zorgen ook 
voor de presentatie Gust Teugels zal, zoals bij de 
vorige negen afleveringen de algemene leiding m 
handen nemen 

Ondanks de hoogoplopende onkosten hebben 
WIJ de toegangsprijs van vorige jaren kunnen be
houden 150 frank Dit kon, dankzij sponsoring en 
steun van buitenaf 

Wie affiches, folders of meer informatie wenst 
kan steeds terecht bij mevr J Engelen, Romeinse 
Put 100 bus 4 m 2650 Edegem, tel 03/457 11 51 
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MAART 

27 GENK: Geleid studiebezoek aan CC Genk 
(gemeentehuis, biblioteek en politie). Samenkomst 
in de hal om 13u. Org.: WVG-Genk (011/35.88.79). 
28 HAM: Vijfde lentebal in het Gemeenschapshuis 
te Kwaadmechelen. Aanvang; 20u.30. 
26 NEEROETEREN: Bestuursverkiezingen van 
VU-Neeroeteren-Opoeteren, tussen 18 en " u. in 
Cultuur Centrum te Neeroeteren. Gastspre' - r: An-
toine Denert. Kandidaturen tot 13/3 bij ' . Brou
wers, Hoogstr. 6, 3680 Neeroeteren of H Neyens, 
Neeroeterenstr. 93, 3680 Opoeteren. 

NIEUW BESTUUR 
IN ZUTENDAAL 

Donderdag 12 maart werd in de afdeling Zuten-
daal in aanwezigheid van de irrondissementele 
sekretaris Ivo Coninx een nieu»v bestuur gekozen. 
Meer dan 60% van de lede' hebben hun stem 
uitgebracht. Alle 7 kandidate i werden met meer 
dan 80% van de uitgebrachte stemmen verkozen. 

Albert Vandereycken werd met eenparigheid van 
stemmen verkozen tot nieuwe voorzitter. Albert is 
medestichter van de afdeling in 1977 en al die jaren 
steeds even aktief in de afdeling en de p'-kkers-
ploeg. 

Edwin Vanherf blijft sekretaris en Harry Vanherf 
penningmeester. Jan Missoul blijft verantwoordelijk 
voor leden en abonnementen en Jef Olaerts voor 
propaganda. Uittredend voorzitster Roosje Bonsel 
wordt verantwoordelijk voor organisatie en vrou
wenwerking en onze nieuwkomer Leo Stulens voor 
jongerenwerking. 

Ook met dit nieuwe bestuur zal VU-Zutendaal 
zich zelf getrouw blijven, d.w.z. een afdeling waar 
met veel vergaderd wordt maar wel gewerkt als het 
nodig is en dit in alle vriendschap. Dit verklaart 
misschien ook waarom in Zutendaal tegen alle 
trends in de Volksunie vooruitgaat. Na het toetre
den van gemeenteraadslid Jan Schreurs tot de VU 
hebben wij nu twee aktieve gemeenteraadsleden in 
de gemeenteraad. (h.v.h.) 

LEERLINGEN VRAGEN FRIEDA BREPOELS 
KLARE KOFFIE TE SCHENKEN 

Depute Frelda Brepoels mocht twee pakken zuivere koffie in ontvangst nemen van de 
leerlingen van het 7de jaar Verkoop en Distributie van de St.-Jozefsschooi van Heusden-
Zolder. (,0,0 y^ijj 

Hasselt — Provinciehuls. De leerlingen van het 
7de specialisatiejaar Verkoop en Distributie van de 
Sint-Jozefsschool van Heusden-Zolder werden 
maandag 9 maart ontvangen door bestendig afge
vaardigde voor Ontwikkelingssamenwerking Frie
da Brepoels. 

De leerlingen hebben zich voor hun praktijkpro-
jekt in samenwerking met Wereldwinkel Hasselt en 
Heusden geëngageerd om naar de grootverbrui
kers toe de IVlax Havelaar-koffie aan de man te 
brengen. Dit projekt kadert in hun opleiding als 
praktijk voor de vakken Verkoop en Promotie, waar 
zij de nodige ervarinig proberen op te doen. De 
leerlingen vinden dat de besturen zoals Provincie 
en Gemeente en de daaraan verbonden diensten 
het goede voorbeeld moeten geven en zuivere 

koffie moeten schenken door de koffieboer een 
eerlijke prijs te betalen. 

Frieda Brepoels volgde met veel belangstelling 
hun uiteenzetting, zegde open te staan voor het 
projekt en beloofde alvast bij een volgende openba
re aanbesteding niet alleen de maatstaf van de 
kostprijs te zullen verdedigen, maar eveneens de 
sociale achtergronden van het opzet in acht te 
zullen nemen. Momenteel is het provinciebestuur 
voor de bevoorrading gebonden aan een lopend 
kontrakt. 

Depute Brepoels zal alvast laten onderzoeken in 
hoeverre de Max Havelaar-koffie kan geschonken 
en gedronken worden in de provinciale buitendien
sten. 

".^J®." ~ ' " aanwezigheid van senator Laurens Appeitans en arrondissementeel voorzitter Wilfried Remy werd in Halen het nieuw 
afdelingsbestuur van de VU gekozen. 

Voorzitter is Guido Vandingenen, sekretaris Danny Jacobs, penningmeester Leo Vandingenen, organisatie Paul Vangilbergen, 
bestuursleden Yvonne Driesmans en Paul Landuyt. Het nieuwe bestuur belooft een aktieve werking te gaan ontwikkelen in het politiek 
gebeuren in Halen, waar openheid en doorzichtigheid soms nog nieuwe begrippen zijn voor sommige beleidsverantwoordelijken. 

(foto WIJ) 
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WEST-VLAANDEREN 
MAART 
21 BRUGGE: Volkszangroep Arjaun m café De 
Frisse Spar, Dudzeiesteenweg 32 te Brugge Toe
gang 150 f r , org VU-Brugge 
21 BRUGGE: De Frisse Spar, Dudzeiesteenweg 32 
van 19u 30 tot 22u 30 Bestuursverkiezingen Brug
ge Noord Kandidaturen bij Kris Casier, OCMW-
raadslid. Dorpsmolenstraat 11, 8000 Brugge 
(33 58 00) 
21 DE PANNE-ADINKERKE: Uutkommefeeste in 
De Spijker, Meeuwenlaan 4 te De Panne, om 
19u30 Deelname 700 fr p p Inschrijven bij be
stuursleden Met Nelly Maes, Jan Loones en Jaak 
Vandemeulebroucke Tevens van 17 tot 20u be
stuursverkiezingen Kandidaturen tot 14/3 bij VU-
sekretariaat, Leopold I Esplanade 4 bus 3J 
25 TIELT: Litouwen, een volk wordt vrij Lessen 
voor Vlaanderen Door historikus Walter Luyten, 
om 20u m café 't Paradijs, leperstraat 14 Info 
Hilde Houwen, Stationsstraat 75/3 (051 /40 42 94 — 
VU-Tielt) 
27 ROESELARE: Reuze Groentenkaarting van 
Vianajo Roeselare, in dienstencentrum 't Leeuwke, 
H Verrieststraat 4, vanaf 18u30 Ook op 28/3 
vanaf 17u en op 29/3 vanaf 10u 
28 BUNKENBERGE: Koorkoncert in het Wit 
Paard, om 20u Inkomt 300 fr Kaarten bij Miei 
Duysters 
30 WERVIK: Bestuursverkiezingen Wervik-Geluwe 
van 18 tot 21 u in Gasthof 't Kapittel, Ooievaarstraat 
33 Kandidaturen (vanaf 16j) tot 22/3 aan Wilfried 
Delaere, Hoogweg 40 te 8940 Wervik 

APRIL 
9 BLANKENBERGE: Met VWG-Blankenberge 
naar Antwerpen Vertrek om 7u 30 aan stadhuis 
Nog enkele plaatsen vrij 500 fr (bus -i- middag
maal) Inschrijven bij Miei 

ZOEKERTJE 
— GEZOCHT — 21-jarige jongedame met kwalifi-
katiegetuigschnft,,kantoorwerk en verkoop" zoekt 
na korte stages in verkoop en bankwezen, passen
de aanvangsbetrekking in het Brusselse of Zuid
west Brabant Voor inlichtingen zich wenden tot 
senator dr J Valkeniers, tel 02/569 16 04 

HOTEL - RESTAURANT 

aiiino 

fan. 
Berg 17 • B 3790 St Martens-Voeren 

Te1 041/81 09 08-041/81 09 29 

Gastronomie in een groene oase 

Diverse forel spec en streekgerechten 
Marktverse produkten 

Groepsarrangementen 

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

en grote parking 

Voor uw groepsreizen naar de Voerstreek 
met geleid bezoelt aan de forellenlowekerij 
kontakteer ons. Speciale grocpsmenu's. 

IN MEMORIA 
RODOLF CALLEWAERT 

Op 14 maart 1992 heeft een grote menigte 
familie en vrienden in het Westvlaamse Gits een 
prinselijke uitvaart bezorgd aan Rodolf Callewaert 
(1911-1992) Meer dan 40 jaar was hij er de 
,,dorpsonderwijzer" en daarvan 22 jaar lang 
schooldirekteur met lesopdracht Ter plekke heeft 
hij twee generaties mensen gevormd Daarenbo
ven was hij aktief in talloze verenigingen (o m ook 
lid van VOS), schreef hij heel wat literair werk en 
was hij levenslang bezield met het ideaal van zijn 
jeugd de ontvoogding en zelfstandigheid van het 
Vlaamse volk 

Zijn Vlaams-nationale grondslag kreeg hij in het 
AKVS Voor de oorlog had hij al enkele verdienste
lijke jeugdverhalen geschreven In 1946 kwam een 
werk dat velen een hart onder de riem stak. Twee 
pioniers van het eerste uur, officieel een jeugdver-
haal over Jan-Frans Willems en Jan-Baptist David, 
maar in het klimaat van ,,gedaan-met-de-Vlaamse-
Beweging" een vurig pleidooi voor Vlaamse weder
opstanding in samenwerking en verdraagzaam
heid Velen hebben het werk zo ervaren en er een 
blijvende indruk van opgedaan 

Van blijvende literaire waarde is o m ook zijn 
bundel opstellen De figuur van de onderwijzer en 
de ondemiijzeres in de Zuidnederlandse literatuur 
(1963) De tragiek van zijn vele vrienden Vlaams-
nationalistische kollega's die zo fel door de repres
sie getroffen werden, heeft hij met grote fijngevoe
ligheid en inlevingsvermogen gestalte gegeven m 
zijn rorrian Mist en orde bladerval, in 1980 door het 
Davidsfonds uitgegeven Eigenlijk was hij altijd op 
vele domeinen aktief en kreatief Zoals zovelen van 
zijn generatiegenoten, was hij gestuwd en gedre
ven voor een romantisch levensaanvoelen dat een 
vruchtbare bodem vormde voor zijn idealen 

Rodolf Callewaert was een van de meest voor
aanstaanden van een generatie Vlaamse onderwij
zers van wie de geschiedenis en de rol dringend 
geschreven moeten worden 

HIJ IS ten grave gedragen met de Vlaamse leeuw, 
de zwart-gele Terecht Hij is trouw gebleven Wij 
gedenken hem dankbaar en betuigen zijn familie 
ons kristelijk medeleven 

Erik Vandewalie 

DE FEDERALISERING VAN 

DE SOCIALE ZEKERHEID 
* De volledige federalisering van de sociale zeker
heid levert Vlaanderen ruim 100 miljard opi 
* De ligdagprijs in het UZ-Gasthuisberg in Leuven 
bedraagt slechts de helft van die in een doorsnee 
Henegouws ziekenhuis 
* Wynen bevestigt de lakse kontrole in Wallonië 
* Nora woont in Kortrijk en Cora in Moeskroen Zij 
werken in dezelfde tekstielfabriek en bedienen daar 
dezelfde machine Wanneer ze werkloos worden 
(beiden leven samen met hun vnend), krijgt Cora in 
Wallonië een hogere uitkering als alleenstaande en 
Nora slechts een uitkering als samenwonende 

Vanwaar deze ongelijkheid tussen Vlaanderen 
en Wallonië' 

Wil je hierover meer weten, kom dan naar onze 
vormingsavonden 

Dinsdag 24 maart om 20u Tapperij 't Hof, 
Deinzestraat te 9700 Oudenaarde Spreker Johan 
Sanders, WZ-medewerker 

Woensdag 25 maart om 20u Kultureel Cen
trum, Driekoningenstraat 126 te 2600 Berchem 
Spreker E Van Langendonck en/of J Constandt, 
VVZ-medewerkers 

EG-EKSAMEN 
Het Hof van Justitie van de EG werft Nederlands

talige juristen vertalers aan, standplaats Luksem-
burg 

Taak het vertalen m het Nederlands van juridi
sche teksten uit ten minste twee andere officiële 
talen van de EG 

Voorwaarden diploma van Licentiaat in de rech
ten, perfekte beheersing van het Nederlands, gron
dige kennis van het Frans en goede kennis van 
minstens eén andere EG-werktaal Op 17 april 
1992 de leeftijd van 42 jaar nog met hebben bereikt 

inlichtingen 02/284 23 94 

Cafetaria - Brusselse wafels 
Tea-Room - Buffet 

Boterstraat 42-44 — 1000 Brussel 
Tel. 02/511.26.12 
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„BRUSSEL IS VAN ONS" 
Tijdens een studiereis van Dendermondse 

schoolmeisjes naar Brussel werd een aantal 
van hen in het ziekenhuis geslagen door een 
bende Marokkaanse migranten. Deze laffe 
aanval is een waarschuwing aan alle lauwe 
Vlamingen die nog steeds niet beseffen dat 
ons volk in gevaar is. De VU moet een 
radikaler standpunt innemen om het Vlaam
se volk te beschermen. Deze misdadigers 
moeten onverwijld opgepakt en uitgewezen 
worden. Dit is nogal cru uitgedrukt, maar 
onze overheid moet op zijn minst een ge
sprek vragen met koning Hassan. Deze moet 
zich dan openlijk verontschuldigen voor de 
wandaden van zijn onderdanen en hen aan
sporen tot verdraagzaamheid en respekt 
voor onze gastvrijheid. 

Of heeft men schrik voor ekonomische 
gevolgen om (g)een oplossing te zoeken? 
Men moet afwegen wat belangrijkst is: geld 
of veiligheid? Deze onveiligheid is natuurlijk 
geschapen door het gebrek aan een degelij
ke stadsplanning. Door een gebrek aan ge
zonde levensruimte kweekt men misdadig
heid. Toch boert men op deze manier verder 
door nog meer (Europese) diensten naar 
Brussel te trekken dus meer kantoren, win
kelcentra, metrostations e.d.m. Met Brussel 
als Europese hoofdstad wordt Brussel ook 
de Kriminele Hoofdstad. 

Ik protesteer tegen de uitspraak van de 
direkteur van de bewuste school om Brussel 
als verboden terrein te beschouwen. We 
moeten integendeel met een grote betoging 
naar onze hoofdstad trekken achter de slo
gan: ,,Brussel is van ons!". 

H. Van Ransbeeck, Dendermonde 

DE NIEUWE REGERING 
Dit land heeft een nieuwe regering met 

daarin ministers die de taal van de meerder
heid van de inwoners van dit land niet 
machtig zijn. Dit is uniek voor gans Europa. 

Dehousse-Onkelinx-Urbain-Coeme-Mou-
reaux kennen noch spreken Nederlands en 
zijn bevoegd voor gans het land! Begrijpe 
wie kan I Dit is de zoveelste kaakslag voor 
Vlaanderen. 

De kranten staan vol van werkaanbiedin-
gen waar van de kandidaat de perfekte 
kennis van Nederlands en Frans geëist 
wordt. 

Een Franstalige kan minister worden zon
der kennis van het Nederlands. Stel u eens 
het omgekeerde voor, Wallonië stond op zijn 
kop. 

Bedankt meneer Dehaene, bedankt CVP 
en SP voor dit fijne geschenk. Nu nog vlug 
Sabena verkopen aan Air France en het 
Zuiden van dit land kan dubbel juichen I 

Wilfried Rosiers, Neeroeteren 

ARTSEN MET GRENZEN 
Op woensdag 26 februari 1992 kwam,,Art

sen zonder Grenzen" op de beeldbuis tij
dens het nieuws van 19u.30 (BRTN). Daarin 
werd ons op zichtbaar-overduidelijke wijze 
op het hart gedrukt dat ,,Artsen zonder 
Grenzen" niet bestaat. Alléén ,,Médicins 
sans frontières" heeft bestaansrecht. 

De papierstrook die op de motorkap van de 
vrachtwagen gekleefd werd, beladen met 
hulpgoederen voor een van de GOS-staten, 
liet daar geen enkele twijfel over bestaan. 

Wanneer ,,Médicins sans frontières" zich 
als dusdanig opstelt, dan zijn dat haar zaken. 
Het wordt evenwel mijn zaak in dergelijke 
omstandigheden, elke vorm van medewer
king gewoon te weigeren. 

A.0. Brasschaat 

De redaktie ontvangt graag 
brieven voor de lezersrubriek 
Wederwoord. Naamloze brie
ven gaan de scheurmand in, 
evenals scheld- en smaadbrle-
ven. De andere publiceert 23j, 
naargelang er plaats beschik
baar is. De redaktie behoudt 
zich het recht voor brieven in te 
korten en persklaar te maken 
zonder de essentie van de in
houd te veranderen. Brieven 
worden ondertekend met de 
naam en de plaats van her
komst, tenzij de schrijver ver
zoekt slechts de initialen te ge
bruiken. De opinie, vertolkt In 
een lezersbrief, is niet noodza
kelijk deze van de redaktie. 

DE RODE VAAN 
In het verleden is een deel van de Vlaamse 

beweging in nationaal-socialistisch vaarwa
ter terecht gekomen. Wij betreuren dat zeer. 
Mede daarom vermijdt de VU terecht dat er 
op dat gebied niets op te merken valt. 

Iedereen behoort echter te weten dat alle 
totalitaire regimes van links of rechts tot 
mislukking gedoemd zijn omdat vrije pers en 
vrije verkiezingen ontbreken. 

Het is mij dus totaal onbegrijpelijk waarom 
in WIJ (6 maart j.l.) bij het verdwijnen van De 
Rode Vaan een tranerig artikel verschijnt — 
zonder één woord kritiek — over die boeien
de Rode Vaan die op tal van vlakken verge
lijkbaar is met ons weekblad! 

Heeft DRV dan niet mee een ideologie 
verspreid die gedurende 70 jaar over de hele 
wereld zo onnoemelijk veel ellende heeft 
gebracht voor miljoenen? 

Het bewust artikel ligt in de lijn van bepaal
de VU-parlementairen die na 24 november 
oproepen om de demokratie te verdedigen 
samen met mensen die het Chinees regime 
steunen dat de studenten voor demokratie 
neerkogelt op het Tienanmenplein in Peking 
in 1989. 

Ik venwacht van de redaktie wel een woord
je uitleg. 

Luc Broes, Antwerpen 

Red. De Rode Vaan heeft inderdaad het 
kommunisme meeverspreld, alhoewel 
moet worden toegegeven dat het week
blad — zeker na de gebeurtenissen in 
Praag '68 - dit met grote terughoudend
heid heeft gedaan. Tot driemaal toe werd 
In het artikel gewezen op de ideologische 
verschillen tussen DRV en WIJ. Toch blij
ven wij het verdwijnen van het weekblad 
betreuren omwille van het inkrimpen van 
de reeds gehavende opiniewaaier in 
Vlaanderen. 

OPEN DEUR 
Als lezer J. Vangansbeke uit Wijtschate 

(WIJ, 13 maart j.l.) stelt dat: „Het VNV 
fascistisch was", dan trapt hij wel een open 
deur in. Ik geloof dat niemand de fascistoïde 
geest van de voor-oorlogse tijd nog zal ont
kennen. Dat was zo het geval voor het VNV 
maar ook voor allerlei andere politieke en 
sociale groepen. Als Bruno De Wever (mijn 
zoon) zegt en schrijft dat het VNV fascistisch 
was dan wordt daarmee niet gezegd dat alle 
VNV'ers fascisten waren en zeker niet dat 
het huidige Vlaams Blok fascistisch is. Onze 
tijd en de huidige organisaties gelijkstellen 
met deze van voor 1940 is vals en bovendien 
smerig. Hoe komt het toch dat er steeds 
Vlaams-nationalisten gevonden worden die 
met een soort van masochistisch genoegen 
aan nestbevuiling doen. Waarom dit niet 
overlaten aan onze vijanden... we hebben er 
genoeg. 

De keuze is niet: voor of tegen VNV en VB, 
de keuze is voor of tegen Vlaanderen. Ik ben 
er zeker van dat ook voor de VNV'ers deze 
keuze bepalend is geweest voor hun hou
ding. Het past dan ook dat wij hulde brengen 
aan de duizenden die voor Vlaanderen geko
zen hebben met alle gevolgen vandien. Dit 
neemt niet weg dat wij vandaag, met de 
inzichten die wij sinds 1940 verworven heb
ben, met kritisclie blik de geschiedenis moe
ten ontleden. 

Het valt mij dan op dat de VNV'ers van 
1940 en tot het einde van de oorlog heel erg 
hun best hebben gedaan om de Belgische 
strukturen in stand te houden. Zij werden 
misbruikt door de Duitsers en ,,beloond" 
door de Belgen! De les die ik voor mezelf 
daaruit getrokken heb is om nooit nog enig 
vertrouwen te hebben in vreemde overheer
sers... en in dat opzicht beschouw ik ,,Bel
gen" als vreemdelingen en overheersers. 

Rik De Wever, Berchem 
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TEGENDRAADS 

DE HANDEN VAN PILATUS 
De eerste belangrijke rege

ringsbeslissingen zijn geno
men. Een aanpassing van 
BTW en aksijnstarieven met 
een netto opbrengst voor de 
overheid van ca. 6 miljard en 
een bijkomende lening voor 
Sabena plus de omvorming 
tot Naamloze Vennootschap. 

Het Sabena-dossier sleept 
nu al jarenlang aan. Men zal 
zich herinneren dat jaren gele
den reeds plannen werden 
ontworpen voor een samen
gaan met KLM (dit stuitte op 
een njet van de heer Spitaels), 
later werden verregaande on
derhandelingen gevoerd met 
SAS. Vorig jaar waren de ge
sprekken met British Ainways 
zo goed als rond, enkel de 
machtsverdeling van de aan
deelhouders bleef het twist
punt en uiteindelijk de breuk. 
Nochtans was een akkoord 
met BA in vele opzichten inte
ressant. Londen is immers 
een oververzadigde luchtha
ven en de bedoeling van BA 
was om van Zaventem een 
draaischijf te maken (in vak
termen: de hub-funktie) van 
vooral het Europees luchtver
keer. 

Het heeft niet mogen zijn 
omwille van de stompzinnige 
houding van de Belgische re
gering die vasthield aan een 
meerderheidsparticipatie in 
Sabena terwijl BA niets wou te 
maken hebben met een gepo
litiseerde Raad van Bestuur 
waarin zij in de minderheids
positie nooit de zich opdrin
gende beslissingen zou kun
nen doordrukken. Weg dus 
BA. En toen kwam Air France. 
De luchtvaartmaatschappij 
die perfekt beantwoordt aan 
de socialistische wensen: een 
staatsmaatschappij, verliesla
tend en Frans! 

Nog onafgezien de geringe 
werkelijke inbreng die Air 
France bereid is te doen zijn 
er een aantal andere elemen

ten die bij een samengaan van 
Sabena met deze maatschap
pij als hoogst merkwaardig 
overkomen. Air France heeft 
immers precies dezelfde ster
ke punten als Sabena, name
lijk de Afrikaanse lijnen. Air 
France heeft trouwens de 
voorbije jaren via haar partici
patie in Air Afrique getracht de 
bloeiende Sabena-vluchten 
op West-Afrika te fnuiken en 
heeft niet geaarzeld via staat
sinterventies, verschillende 
Sabena-vluchten te laten 
schrappen en/of sterk te kon-
ditioneren. Vandaag stelt men 
het voor alsof Air France de 
ideale partner is voor Sabena, 
niets is minder waar, er is 
geen komplimentariteit (die 
was er wel met KLM — BA — 
SAS en zoveel anderen), er is 
slechts een zeer beperkte, 
zelfs verwaarloosbare eigen 
kapitaalinbreng en er zijn 
geen waarborgen voor de toe
komst. 

In deze omstandigheden 
volhouden dat dit huwelijk 
ideaal is betekent zichzelf iets 
wijsmaken. In Vlaanderen is 
er na de reaktie van de VU ook 
vanwege de Vlaamse bewe
ging, het VEV en anderen te
genwind gekomen omwille 
van de onstuitbare zelfde-
struktieve neigingen van som
mige Waalse socialistische 
politici in hun ambitie toch 

maar door Frankrijk als vol
waardig te worden aanzien! 

Omwille van de negatieve 
reakties heeft Dehaene, in
ventief zoals steeds, de uitwij-
koplossing gevonden: we ge
ven Sabena een lening om de 
eerstvolgende weken te over
bruggen, we maken van Sabe
na snel een naamloze ven
nootschap waarvan de Raad 
van Bestuur zijn verantwoor
delijkheid moet opnemen en 
waarmee de regering geen 
uitstaan meer heeft. Voila, zo 
eenvoudig is dat, Pontius Pila-
tus heeft zijn werk gedaan, 
niets aan de hand. Alleen de 
belastingbetaler draait nog
maals op voor de financiële 
put van Sabena en diegenen 
die daardoor aan de top van 
Sabena verantwoordelijk zijn 
blijven op hun plaats. De 
Vlaamse meerderheidspartij
en zullen het scenario Dehae
ne slikken met het ekskuus, 
wat moeten we anders? Jam
mer voor de gemiste kansen 
en het mooie geld! 

Tegen deze achtergrond is 
de aksijnsverhoging des te er
gerlijker want de meerop
brengst volstaat niet eens om 
de Sabena-put (9 miljard) die 
op korte termijn moet gedekt 
worden, te vullen. Natuurlijk 
overstijgen deze verhogingen 
de korte termijn, ze worden 
een struktureel gegeven en ze 

worden daarenboven doorge
voerd in het kader van de 
Europese harmonisering van 
de indirekte belastingen. 
Daarom werden trouwens ook 
de BTW-tarieven aangepast. 
De grootste winnaar hierbij is 
ongetwijfeld de auto-industrie 
en vooral de duurste en 
zwaarste wagens worden 
meest bevoordeligd met een 
tariefvermindering van 13,5 
procent. Uiteraard is deze 
winst relatief want de meeste 
eigenaars van dure wagens 
hadden al lang ontdekt dat 
verhuring via buitenlandse 
vennootschappen een interes
sante uitweg bood. De BTW-
aanpassing komt het hardst 
aan in de bouwsektor. Vooral 
op een ogenblik dat de kon-
junktuur een dalende trend 
vertoont, er minder bouwaan-
vragen zijn en er door de (tij
delijk?) dalende hipoteekren-
te nieuwe perspektieven ont
stonden, worden deze geneu
traliseerd door de BTW-verho-
ging. Jammer voor een sektor 
waar het ekonomisch multipli-
katoreffekt zo groot is. Indien 
de verlaging van de hipoteek-
rente van duurzame aard blijkt 
te zijn kan het effekt van de 
BTW-verhoging wellicht be
perkt worden zoniet zou de 
staat wel eens een inkomsten
verlies in plaats van winst kun
nen noteren ingevolge de 
BTW-verhoging. 

De eerste beslissingen van 
de regering voorspellen wei
nig goeds, ze waren voorspel
baar en voor het grootste ge
deelte ook vooraf bekend. 
Laat ons niet te vlug wanho
pen en rekenen op het gezond 
verstand om bij de begrotings-
kontrole met koherente en 
strukturele maatregelen voor 
de dag te komen die de echte 
uitwassen van zowel het so
ciaal als fiskaal profitariaat 
aanpakken. We zijn be
nieuwd. 

Lamoraal 
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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 

SooJuu^W 3M'S-(f<^>''em<^ 

4MÏÏ 

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 Snaclts IJs Walels Pannekoel(en 
SlMfVOl trelnmeubiiair - Ook vergaderruimte 
Weststraat 131 — 9940 SLEIOINE 
Tel 091/57 6 (46 -Zat en zond gesloten 

Café 
In de Groene Poort 
Dorp 31, GOOIK 
Tel. 02/532.10.21. 
Sedert een halve eeuw het Vlaamse 
trefpunt in het Pajottenland 
Streekbieren, boterhammen, spaghetti 
en IJS 
Terras, speeltuin, vergaderzaal 
Uitbaters Herman Neukermans en 
Anita Sorgeloos. 
Dinsdag gesloten 

Adverteren in WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 

Probeer eens! 

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 

É^ Caié "^aaH 9^oteC % 
— Camb/tiwus — 

"öCCoostcAsènaat 3 «3960^/166 
011/47.28.97 

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

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

De Plank 24A 
3790 Sint-Martens-Voeren 
T«l. 041/81.07.03 

RESTAURANT-HOTEL 
OVEREINDE 
Salons Raymond 
— banketzalen tot 300 personen 
— specialteiten bruik)ften en banket

ten 
Overeinde 8 AS 

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

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

Tj^tttm 
Oerenstraat 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 
Fi]ne Franse keuken è la carte en 8 menu s van 695 fr tot 1600 fr 
Een hart voor de kinderen eigen speelruimten en aangepaste menu s 
Kamer (2 pers ) met uitgebreid ontbijt vanaf 1750 fr 
Eveneens pension en half pension mogelijkheden 
Week end verbliif 

SEMINARIEMOGELIJKHEDEN conferentiezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur 

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden 

Oerenstraat 13 8690 Alveringem tel. 058/288 007 
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E E N B O E K V A N L A N N O O , E E N I D E A A L C A D E A U 

Jeugd- en kinderboeken 
bij Lannoo 

• P R E N T E N B O E K E N • • N O N F I C T I O N V O O R DE J E U G D • 

• Saart|e en Sander 
HENRI VAN D A E l t 

C RFGI t D t MAEYER 

NIEUW 

Tejo gaat stappen 

Een bevroren snottepiet 

Cen beetje bang 

Verhalen met de bekende 

helden uit de gelijknamige 

tv reeks 

Nu drie nieuwe titels ' 

24 biz - 22S fr per deel 

USTREERDE " G E I l 1 U S T 

1 ATLAS 
[|j V A N Dfc W E R E l D 

^wf LANNOO S < P ' * 

ATLAS 
VAN DE 

INOSAURIËRan 

• Lannoo's geïl lustreerde 

atlas van de wereld 
Een geheel nieuw ontwikkeld kijk en 

leesboek dat kinderen spelenderwijs 

vertrouwd maakt met de wereldkaart en 

met landen volkeren en culturen om 

ons heen 

80 biz. met kleurenillustraties 

en kaarten - 685 fr 

• Lannoo's atlas 

van de Dinosauriërs 
Over de grootste schepsels die ooit op 

aarde rondzwierven en 64 miljoen jaar 

geleden uitstierven 

Fascinerend ' 

64 biz met kleurenillustraties - 695 ir 

Lannoo's 
Encyclopedie 
voor de jeugd j 

• Lannoo's Encyclopedie 

voor de jeugd 
Met meer dan 3500 prachtige kleuren 

foto s tekeningen en gedetailleerde 

kaarten een uniek verwijzingssysteem en 

een omvangrijk register 

640 biz - 1980 fr. 

HenrivaiiDaele 
En Appels 

aan de overkant 

3) | )N^ 

• J E U G D R O M A N S • 

• En Appels aan de overkant 
H t N R l \ AN DAELE 

Het vervolg van Een huis met een poort 

en een park waarin de auteur zijn 

jeugdjaren beschrijft 

410 biz.-695 fr. 

• Gouden Sterren 
lO lS LOWRY 

Door de ogen van een tienjarig meisje 

krijgen we een beeld van het Deense 

verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog 

In 1989 in de USA bekroond tot het 

beste jeugdboek 

120 biz -425fr 

• Snippers 
P A I R I C U MAC I ACH! AN 

Die zomer wanneer zijn 

moeder hem en zijn zus bi| hun 

grootouders achterlaat 

IS Tim elf 

Een aangrijpende jeugdroman 

112 biz -425fr. 

VERKRIJGBAAR I N DE B O E K H A N D E L 

lannoo | uitgeverij KASTEELSTRAAT 97 8700 TIELT 
TEL 051 42 42 U FAX 051 40 11 52 


