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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 

Taverne „DE BOEMELTREIN" 
Vlaams Huis 

SIreekbieren • Snacks • IJs - Wafels - Pannekoeken 
StMTvol trelninaubllair - Ook vergaderruimte 
Weststraat 131 — 9940 SLEIDINE. 
Tel.: 091/57.M.46. • Zal en zond gesloten 

Adverteren in WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 

Probeer eens! 

g^^^^nr m's-(^uum>^ 
Zitplaatsen feest
zaal voor 100 per
sonen - Groepen 
en bussen op af
spraak tegen spe
ciale prijzen - toe
ristenmenu 295 fr. 

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. 

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 

Wekeli)kse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof december De familiezaak met traditie 

— Camb/iiwu9 — 
•ïKCoosteAsÜaat 3'3960^1166 

011/47.28.97 

_]lil>>nrWt 
m= M 

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras - Lunchroom -Coffeeshop 
Altamira stone grill 

Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

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

RESTAURANT-HOTEL 
OVEREINDE 
Salons Raymond 
— banketzalen tot 300 personen 
— speclalteiten bruikiften en banket

ten 
Overelnde 8 AS 

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

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

ygtttt^ 
Oerenstraal 13 8190 Alveringem 

tel 058/288 007 

Hotel — Restaurant — Feestoaal — 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 tiotelkamers met alle denkbare komfort 
Fiine Franse keuken, é. la carte en 8 menu's van 695 fr tot 1600 fr 
Een tiarl voor de kinderen, eigen speelruimten en aangepaste menu's 
Kamer (2 pers ) met uitgebreid ontbiit vanaf 1750 fr 
Eveneens pension en tialf pension mogelijktieden 
Week end verbhif 
SEMINARIEMOGELUKHEDEN" conferentiezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur 

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden 

Oerenstraat 13 8690 Alveringem tel. 058/288 007 



HET DEBAT IS OPEN 

N
ADENKEN en praten over een herschikking van het 
politieke landschap in Vlaanderen is niet nieuw. Wel is 
waar dat stembusuitslagen dergelijke bewegingen 
steeds in een stroomversnelling brengen. 

Met een beetje speunwerk kan achterhaald worden dat 
sinds de verkiezingen van 31 maart 1968 de drang naar 
een herschikking nooit stil heeft gestaan. Men zal zich 
herinneren dat in '68 de VU van 12 naar 20 kamerzetels 
was geklommen wat bij de traditionele partijen voor 
behoorlijk wat paniek had gezorgd. Toen voorspelden 
sommige kenners dat een herschikking van de partijen 

niet lang meer kon uitblijven. 
Een jaar later, tijdens een 1 mei-toespraak, lanceerde de toenmali

ge BSP-PSB-voorzitter Leo Collard zijn oproep tot progressieve 
frontvorming en het was de CVP-jongeren voorzitter Wilfried Martens 
die op het verzoek inging. Zowel binnen de BSP als binnen de CVP 
was er echter maar weinig entoesiasme voor die gedachte. Het waren 
vooral de zuilen die een bedreiging van hun macht vreesden en de 
boot afhielden. En het zijn, bijna een kwart eeuw later, opnieuw de 
zuilen die een rol spelen. 

Even zouden er, midden de jaren zeventig, gesprekken geweest 
zijn tussen Vlaams-nationalisten, Vlaamse liberalen en kristen demo-
kraten. De jaren 1974 en 1975 waren trou
wens jaren waarin vele ,,gesprekken" 
plaatsvonden. Men herinnere zich het kon-
klaaf van Steenokkerzeel (74) waar van 
gemeenschap tot gemeenschap onderhan
deld werd en waaruit later de gewestvor
ming groeide. Sinds Steenokkerzeel hield 
de geruchtenstroom over onderhandelin
gen niet op. . 

Toen begin van de jaren tachtig een 
nieuwe regering met zware soberheidspro-
gramma's voor de dag kwam werd binnen 
het ACV de Werkgroep Katolieke Arbeiders
partij (WKAP) opgericht. Dat ongenoegen 
werd binnen de kristelijke Arbeidersbewe
ging opgevangen door een omstreden ,,be
vraging over ACW en politiek" en het even omstreden ACW-kongres 
van april '86 waar een onvoorwaardelijke steun aan de CVP werd 
toegezegd. Men sprak toen onomwonden van een ,.gemanipuleerd 
kongres". De kloof die toen geslagen werd verbreedde tot op de dag 
van vandaag. 

Wij stoppen hier onze opsomming, de vele frontvormingen van 
uiterst links tot uiterst rechts zouden ons te ver leiden. Niemand zal 
echter ontkennnen dat de tijd niet stil is blijven staan. Een groot stuk 
van de staatshervorming is afgewerkt, hopelijk wordt nog dit voorjaar 
het sluitstuk geschreven. 

Door al die jaren groeiden partijprogramma's naar mekaar toe en 
deden de grenzen tussen de partijen vervagen. Ook de kiezer merkt 
nog nauwelijks verschil en drukt dat in zijn/haar stemgedrag uit. 
Terwijl partijen mutaties ondergaan dikken de zuilen hun macht 
steeds verder aan, er is een parallelle besluitvorming gekomen die in 
„de ontmoetingen van Poupehan" een bekroning heeft gevonden. 

Vooral de CVP wordt vereenzelvigd met het sisteem, zij is de 
schakel tussen de alles bedisselende zuil en de macht. Nu zij bij de 
jongste verkiezingen veel van haar pluimen heeft verloren wordt de 
vraag luidop gesteld of die partij voor de zuil nog bruikbaar Is. Over dit 
gegeven wordt openlijk gepraat. Ingewijden beweren dat binnen de 
CVP de zweer nog aan het rijpen is, ietwat uitgerangeerde figuren, 
Tindemans b.v., zijn een kruistocht begonnen en bezig her en der 
eigen kernen op te richten. Oud-minister Eyskens zit ook niet stil... 

Het informatieblad van de afgescheurde Werkgroep Kristelijke 
Arbeiderspartij spreekt over geruchten van toenadering, ja zelfs 

fusionering, tussen kristen-demokraten en de VU. We laten de 
berichten voor wat zij waard zijn. Maar het is duidelijk dat gedacht 
wordt aan een herschikkking van het politiek landschap, niet zozeer 
als gevolg van het „signaal van 24 november" maar vooral omdat 
twee bewegingen zich op gang hebben getrokken. Eén vanuit de 
politieke wereld die géén parlementaire kontrole meer heeft op de 
zuilenkonstrukties en één vanuit de zuilen die hun invloed bedreigd 
weten. 

In De Standaard van 18 maart j . l . ziet Frank Naert, hoogleraar aan 
de Erasmushogeschool te Brussel, het zo: „De analyses van en 
oproepen voor de herschikking van het politiek krachtenveld bedrei
gen eveneens de CVP-positie en daarmee de verzuiling. Een 
hergroepering aan de rechterzijde met PW, liberaal gezinde VU'ers 
en de werkgeversvleugel van de CVP, en aan de linkerzijde SP, de 
werknemers van de CVP, Agaiev en de rest van de VU, zou de CVP 
volledig overbodig maken, met alle gevolgen vandien voor de 
verzuiling." 

In dezelfde krant (21 maart j.l.) schrijft Mark Grammens: „Het 
socialisme en de kristelijke vakbeweging beschikken op dit moment 
over welgeteld geen enkel idee om de werkloosheid te bestrijden. 
Derhalve zijn ze zinloos geworden." 

Wie wil weten hoe het thans binnen Agaiev draait doet er goed aan 
de tijdschriften Bladgroen en EcoGroen te 
lezen en verneemt daarin de krisis die de 
Groenen aanvreet. Wie in de Vlaams Blok-
leiding de bokshandschoenen draagt werd 
zopas door enkele ex-Blokkers uit de doe
ken gedaan. Vlaamse bezorgdheid heeft er 
volledig plaats geruimd voor een harde anti-
migrantenpolitiek, daarbij worden persoon
lijke afrekeningen niet geschuwd. 

Het mag dan ook niet verbazen dat de VU 
Vlaamse Vrije Demokraten zich wil bezin
nen over de plaats die zij In dit gewijzigd 
landschap bekleedt. En wat van haar pro
gramma, dat zij in de loop van haar bestaan 
aan andere partijen heeft opgedrongen, nog 
te verwezenlijken valt. De partij heeft de 

moed en de verdienste dit debat niet uit de weg te gaan. Men kan van 
mening verschillen over de wijze van benadering, aan de diskussie 
zelf is niet te ontkomen. Het debat zal met overleg moeten gebeuren 
en vanuit de trouw aan het programma, venwoord in het Toekomst
plan voor Vlaanderen. 

Het is onze overtuiging dat herschikking van het politieke land
schap niet (alleen) door politici moet voorbereid worden, zij zitten 
wellicht te dicht op het dagelijkse gebeuren. Zo'n beweging naar 
vernieuwing moet gedragen worden door mensen die voeling hebben 
met alle aspekten van het maatschappelijk leven. Dat daarbij de 
universitaire wereld, de sociaal-ekonomische geledingen en de 
Vlaamse beweging niet mogen ontbreken is duidelijk. 

Er zijn de jongste dagen in de pers veel berichten verspreid over 
gesprekken aangaande deze problematiek tussen VU- en PW-
mensen. Al naargelang de bron werden deze gekleurd in „uitver
koop" of ,,onvermijdelijke stap". Zaak is dat èlle politieke partijen 
beseffen dat een tijdsgrens bereikt is en dat zij, willen zij toekomst 
bieden aan de ideeën waarvoor zij staan, uit de onduidelijkheid van 
het ogenblik moeten treden. Dit kan enkel door een open en nuchter 
debat, los van emoties rond de eigen persoon. 

De VU Vlaamse Vrije Demokraten heeft het debat geopend, in de 
wetenschap dat partijen slechts middel zijn en het welzijn van de hele 
gemeenschap — zowel sterken als zwakken — doel moet blijven I 

Maurits Van Liedekerke 
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INHOUD 

9
De KVSE wil een vredeskon-
ferentie organizeren over Na-
gorno-Karabach. De uitge
breide organisatie heeft grote 

plannen. 

10 
Op 6 april om 16 u. gaat 
in het parlement de dia
loog van volk tot volk van 
start. 

11 De Vlaamse Raad is weer 
op kruissnelheid. Raads
lid Candries interpelleer-
de de Vlaamse regering 

over de groeiende Franse invloed 
op het bedrijfsleven. 

^ 0\ ^ ^'^^ ^^* misschien niet, 
T J maar VU-senator Van 

I ^ ^ Hooland is naast burge
meester ook professor 

aan de Gentse universiteit. Hij 
stemde als enige in de Vlaamse 
raad tegen het dekreet op de uni
versiteiten. 

4 A ^®"^^°'' ^ ' " y Kuijpers 
I / l ^^"^ i^®" moeilijk een 
I * f huismus noemen. On

langs trok hij naar de Bal
kan, en hij bracht voor WIJ uit 
Griekenland en Albanië een Griek
se tragedie mee. 

^ ^ S In Albanië won de Demo-
I g kratische Partij de verkie-
I g zingen. Of er nu een ein

de komt aan de chaos in 
het armste land van Europa is maar 
de vraag. 

19 
Karel Janzegers bevindt 
zich deze week bij de 
Georgiërs, de Osseten en 
de andere Kaukasiërs. 

ƒ ^ ƒ ^ Jan Debrouwere schreef 
J J een boek over de teloor-

^ ^ ^ ^ gang van het kommunis-
me. Hektor De Bruyne be

spreekt het. 

ƒ ^ p i Na de produkties over 
J | l ^ Van Eyck en Breughel le-

^ ^ ^ J verden Harold Van de 
Perre en Anton Stevens 

een nieuw meesterwerk af. Met Ru
bens sluiten ze de TV-film-trilogie 
over de drie Vlaamse universele 
geniën af. 

42 
van het 
schap. 

Vertrekkend van de hand-
in-hand-betoging van 
zondag jl. belandt Lamo
raal bij de verkaveling 
Vlaamse politieke land-

(Omslagfoto: Griekenland: 
WIJ-dla Rubens: Vision on Art). 
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De ware Belgen beleefden nog eens een echte feestweek. Het Belgisch 
feestvarken, Dirk Frimout, die goed zijn best deed om de herinnering aan 
Kuifje in de ruimte weer op te roepen, zit daar eigenlijk voor niets tussen. Dat 
is misschien nog het ergste. Vooral de media bespeelden fortissimo de 
Belgische snaar. Een zeldzame uitzondering had het over een Vlaming aan 
boord van de Atlantis. Eén van die positieve uitzonderingen was bvb. de Gazet 
van Antwerpen, die uitpakte met de titel „Eerste Vlaming in de ruimte". Die 
andere krant die zich op z'n Vlaamsgezindheid beroept. De Standaard, liet 
alweer een ferme steek vallen met de titel „Belgische astronaut wentelt om 
aarde". (foto ap) 

VIC MOET NOG... 
De Dendermondse meisjes die tijdens een 

studiereis in Brussel aangevallen en gesla
gen werden door een drietal Noordafrikaan-
se meisjes, kunnen hun nare ervaringen in 
de hoofdstad doorslikken met een nieuw 
dagje Brussel, ditmaal op uitnodiging van 
VU-staatssekretaris Vic Anclaux. 

Sedert '89 organizeert Anclaux immers 
van deze uitstapjes naar de Vlaamse hoofd
stad. Reeds meer dan 10.000 Vlamingen 
hebben daarbij hun hoofdstad op een posi
tieve wijze leren kennen. Er deden zich nooit 
incidenten voor. Anclaux biedt een bezoek 
aan de katedraal, het parlement en een 
wandeling door Brussel aan, maar dit pro
gramma kan naar eigen smaak aangevuld of 
vervangen worden. 

Studies wezen uit dat het beeld van de 
hoofdstad in de rest van Vlaanderen inder
daad niet bijster rooskleurig is. Vic moet nog 
veel mensen uitnodigen om de beeldvorming 
over Brussel Ingrijpend te veranderen. Maar 
alle baten helpen, en het voorbeel van de 
VU-staatssekretaris moge stichtend werken. 

Dat men bovendien uit Vlaams Blok-hoek 
geen gelegenheid onverlet laat om de sa
menlevingsproblemen in Brussel (en in an
dere steden) op een schandelijk demagogi
sche wijze voor te stellen, bemoeilijkt deze 
opdracht nog. Bepaalde media spelen dit 
spelletje trouwens ijverig mee. 

We citeren bij wijze van voorbeeld het 
bericht over het bovenvermelde Incident dat 
het zgn. onafhankelijke maar in werkelijkheid 
steeds onbeschaamder pro-Blok weekblad 't 
Pallieterke publiceerde. Daar heette het dat 
de schoolmeisjes overvallen werden door 
een bende jonge migranten. En verder: 

Dit alles gebeurde op klaarlichte dag, in 
een druk winkelcentrum. Maar niemand durf
de hen hulp bieden. Zelfs een politieman 
wees hun verzoek om hulp af met het argu
ment dat hij zijn post niet mocht verlaten. 
Toen zij bij winkeliers aanklopten om te 
mogen telefoneren werd dat geweigerd. On
getwijfeld uit vrees voor wraakakties. Brussel 
is een bezette stad. Iedereen is bang. Zelfs 
de politie. 

...VEEL UITNODIGEN 
Het spreekt vanzelf dat berichten over de 

rellen met migranten zoals deze week in 
SInt-Joost-ten-Node koren op de molen zijn 
van het Vlaams Blok. Zonder deze rellen te 
overdrijven (deze week raakten in Antwerpen 
ook Nederlanders en Vlamingen slaags, 
maar dit kreeg bijlange zoveel aandacht niet 
in de pers), moeten ze niettemin streng 
veroordeeld worden. 

Het kan best zijn dat de relatie tussen 
sommige politiekorpsen en de migrantenge
meenschap barslecht is, en dat racisme ook 
bij de politie voorkomt is eigenlijk niet meer 
dan logisch. Maar dit doet niets af aan het feit 
dat Vlamingen, Franstallgen én migranten in 
dit land het gezag van de politie en de 
rijkswacht dienen te respekteren om het 
samenleven mogelijk te maken. 

Dit betekent o.m. dat men moet stoppen 
als men daartoe gesommeerd wordt door de 
politie. De aanleiding voor de rellen van 
maandagavond was een Marokkaan die zon
der helm op een 125 cc-motor reed en 
weigerde te stoppen. Een futiel vergrijp mis
schien, maar als het dan toch zo futiel was, 
waarom liet de migrant dan niet gewoon 
proces-verbaal opmaken, wat de normale 
reaktie hoort te zijn? Juist door te vluchten 
maakt hij zichzelf ekstra verdacht, en wettigt 
hij een grootscheeps politie-ingrijpen. 

Waarop de migranten in groep op dreigen
de wijze naar het politiekantoor trokken en 
de zaak bijna eskaleerde. Gelukkig gebeur
de dit dankzij het adekwate optreden van de 
politie van Sint-Joost niet. Maar migranten 
zouden moeten weten dat in gfote getale 
naar een politiekantoor trekken en er met 
stenen gooien niet tot de geplogenheden van 
dit land behoort. Daarmee wordt een gevaar
lijke grens overschreden. De grens waarvoor 
tienduizenden zondag manifesteerden.' 

RODE DIEZEL 
Vlaams minister van Verkeer Johan Sau-

wens heeft aan de federale minister van 
Financiën Maystadt gevraagd het openbaar 
vervoer vrij te stellen van de aksijns op 
diezel. De komende verhoging zou De Lijn 
immers 98 miljoen ekstra kosten op jaarba-
zis. Dan zou het openbaar vervoer in Vlaan
deren alleen al 520 miljoen frank aan aksijn-
zen op diezelbrandstof betalen. 

„Indien landbouwtrekkers en legervoertui
gen met rode diezel mogen rijden, waarom 
dan niet het openbaar vervoer?", vroeg 
Sauwens zich af. Wie het gebruik van het 
openbaar vervoer wil bevorderen, kan het 
inderdaad met de Verkeersminister eens 
zijn. Zoals de Bond van Trein-, Tram- en 
Busgebruikers (BTTB) die er ook voor pleit
ten dat de stads- en streekbussen op de 
goedkopere rode diezel zouden mogen rij
den. 
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DOORDEWEEKS 

VAN EYNDE 
Op 85-jarige leeftijd overleed Jos „Kop" 

Van Eynde. Hij was hoofdredakteur van de 
inmiddels ter ziele gegane Volksgazet, socia
listisch kamerlid, medevoorzitter van de BSP 
en minister van Staat. 

Het portret van deze bewogen figuur dat 
gewezen Standaard-fioofdredakteur Manu 
Ruys in zijn treffende stijl schreef, liet niet 
veel heel van Van Eynde. Twee citaten: 

„Van Eynde heeft de aftakeling begeleid 
en bevorderd van een socialisme dat verkalk-
te in onwerkzaam ouvriërisme, voorbijge
streefd belgicisme en bekrompen antiklerika
lisme. Hij speelde niet in op de tijdsverande
ringen, negeerde de Vlaamse en Waalse 
identiteit, zwoer alleen bij de rode vlag. 

Zonder pudeur en met onbeschofte arro
gantie viel Van Eynde — die onderde Duitse 
bezetting in 1940 bereid was geweest tot 
verregaande joernalistieke kollaboratie — na 
de bevrijding de „incivieken"aan. Hij verzet
te zich in talloze hoofdartikelen tegen het 
verlenen van amnestie aan de „zwartzak-
ken." 

„Voor Van Eynde telde alleen de partij, 
maar hij deed niets om te beletten dat die 
partij haar krediet verspeelde bij de bevol
king. Hij werd gewaardeerd door de geves
tigde machten — in 1969 kreeg hij de eretitel 
van staatsminister—omdat hij opkwam voor 
het Belgische unitarisme en omdat hij de 
ontwikkeling naar Vlaamse autonomie af
remde. Uiteindelijk herkenden de jongere 
sociaal-demokraten zich niet meer in het 
konservatisme van een leider die niet wilde 
of niet durfde bewegen. 

Van Eynde geloofde blind in het gelijk van 
zijn socialisme en besefte niet dat het geen 
antwoord gaf op de vragen van de evolueren
de samenleving. Daarom werd hij tenslotte 
afgedankt. Daarom ook werd hij zo vlug 
vergeten." 

BESPARINGS
GERUCHTEN 

Hardnekkige geruchten doen vermoeden 
dat de roomsrode regering niet stilzit. Er 
zouden drukke gesprekken aan de gang zijn 
met de sociale partners over ingrijpende 
sociale bezuinigingsmaatregelen. Enkele 
voorbeelden uit het geruchtencirkuit: een 
belasting op het kindergeld, een indeks-
sprong, de afschaffing van de terugbetaling 
van de pil en orale antibiotika, een ekstra-
belasting voor de farmaceutische nijverheid, 
besparingen in de radiografie, klinische bio
logie, strengere reglementering van de lang
durige werkloosheid, etc. 

Niets is beslist, maar over van alles wordt 
blijkbaar gesproken. Dit jaar moet in het 
stelsel van de werknemers 47 miljard frank 
worden gevonden, en bij de zelfstandigen 6 
miljard. Er is een regeringskonklaaf over de 
sociale besparingen gepland voor het eerste 
weekeinde van de paasvakantie. 

66.000 manifestanten stapten volgens de rijkswacht door de Vlaamse hoofd
stad voor verdraagzaamheid en meer demokratie. Het was een betoging 
geheel in de stijl van de memorabele vredesmarsen, zij het dat er ditmaal veel 
meer migranten meeliepen. Onder de deelnemers ook heel wat VU-mandata-
rissen, -leden en -kopstukken als EP-lid Vandemeulebroucke, de senatoren 
Kuijpers, Maes en Appeltans, kamerlid Lauwers, gewezen voorzitter Vic 
Anclaux en zoon Bert, VUJO-voorzitter Lambert. (foto F. de Mattre). 

DE KLERK 
STELT VOOR 

De vreugde over de uitslag van het blank 
referendum in Zuid-Afrika is alweer bezon
ken. De regering van F.W. De Klerk en het 
ANC van Mandela zijn stevig aan het ruziën. 
De Klerk maakte zijn voorstellen bekend over A n n M 
de overgangsperiode naar een niet-raciale \f\\ A K t N 
grondwet, en die voorstellen noemt het ANC 
onaanvaardbaar. 

geen demokratische regering is gevormd. De 
blanke regering daarentegen weigert een 
interim-regering te installeren zolang de mili
ties niet ontbonden zijn. 

De vreugde om het referendum was van 
korte duur. Nu wachten Zuid-Afrika nog lan
ge en moeilijke onderhandelingen tussen 
blank en zwart. 

De Klerk stelt voor om zes multiraciale 
overgangsraden te vormen met een advize-
rende bevoegdheid. Die raden moeten de 
regering helpen bij de voorbereiding van de 
eerste verkiezingen. Ze zouden parallel aan 
de regering werken, terwijl de onderhande
lingen over de toekomstige niet-raciale 
grondwet verder gezet worden in de grond
wettelijke Codesa-konferentie. Het ANC 
noemt de voorstellen een „terugkeer naar de 
apartheid van de oude stempel". 

De regeringsvoorstellen voor een toekom
stige nieuwe grondwet in Zuid-Afrika omvat
ten een parlement met twee kamers, een 
verkozen bij algemeen stemrecht en een 
andere waarin rekening gehouden wordt met 
de regionale en etnische verschillen. Verder 
wil De Klerk een dubbel presidentsschap, 
een regering die door het presidentsschap 
wordt aangeduid en een charter met funda
mentele rechten. 

De blanken eisen ook de ontbinding van 
de milities van het ANC. De zwarte verzetsor-
ganizatie schortte wel zijn guerilla op toen de 
onderhandelingen van start gingen, maar 
weigert de militie te ontbinden zolang er 

De Tataren zijn een volk waan/an diege
nen zonder speciale volksnationalistische 
neus tot voor enkele dagen het bestaan niet 
hadden vermoed. De meer ontwikkelden zul
len hoogstens vermoeden dat Tataren een 
tikfout bevat, en dat het de Tartaren moet 
zijn, zoals in het Suske en Wiske-album ,,De 
Tartaarse Helm". 

Maar neen, de Tataren bestaan echt. Het 
zijn de inwoners van Tatarstan, een gebied 
met de oppervlakte van Ierland en een half 
moslim-Tataarse en een half kristelijk-Russi
sche bevolking. Tatarstan is één van de 16 
autonome republieken bewoond door etni
sche minderheden in Rusland. 

Deze Tataren kwamen in het nieuws om
dat ze onafhankelijkheid willen. Ongeveer 
6 1 % van de kiezers hebben verleden week
end voor de afscheuring van Rusland ge
stemd. Lokale politieke waarnemers menen 
echter dat het zo'n vaart niet zal lopen. De 
republiek zal nu wel een onafhankelijkere 
status binnen Rusland trachten te bekomen. 
De vrees van Moskou dat het Tataarse sepa
ratisme de andere autonome republieken op 
Russisch grondgebied op slechte gedachter, 
zou brengen, wordt voorlopig nog geen be
waarheid. Voorlopig... 
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KORTWEG 

• In Zemst werd de GB overval
len. De roof roept herinneringen 
op aan de bende van Nijvel. Ge
lukkig vielen er geen slachtof
fers. De dader konden wel ontko-
nten. Een warenhuis overvallen is 
nog steeds stukken makkelifker 
dan kinderen ontvoeren voor los
geld. 

• Verleden week ging de koning 
op reis naar Parifs. Daar liet hij 
zich opereren aan zi{n hart. Alles 
verliep naar wens, de gezond
heidstoestand van Boudewijn 
evolueert bevredigend, en Fablo-
la waakt aan het ziekbed van de 
vorst. Zondag meldde het paleis 
verheugd dat de koning al ander
half uur kon opstaan. Het gezaag 
van Fabioia beu? 
• in het Britse koningshuis leid
den echtelijke problemen tussen 
Arnirew en Fergie er in ieder 
geval toe dat het droompaar na 
zes jaar huwelijk een echtschei
ding aankondigde. 

• Het KVHV deelde aan de 
Vlaamse politieke partijen zoet
houdertjes uit. Een delegatie 
Vlaamse hoogstudenten dweilde 
de partijsekretariaten af met een 
zak zuur^es. Daarmee zette het 
verbond haar eis kracht bij dat er 
geen toegevingen gedaan mogen 
worden aan de Franstaligen. Op 
het VU-sekretariaat werden de 
snoepjes gretig aanvaard. Het 
kan immers best zijn dat het 
KVHV geen zoethoudertjes wil, 
maar de VU had er ook geen 
uitgedeeld. Ze waren nochtans 
lekker! 

• Migrantenkommissaris Paula 
D'Hondt ontving van de RUG een 
eredoktoraat voor de inspan
ningen die ze tegen heug en 
meug op dit vlak reeds leverde. In 
één zin verklaarde Paul Goos-
sens haar sukses: „Als je haar 
hoort, voet je dat er geen „cine
ma" gespeeld wordt en dat ze 
staat voor wat ze zegt". 

• Volgens een enquête van De 
Huisarts kampt de helft van de 
Vlamingen met slaapstoornis* 
sen. De oorzaken hiervan liggen 
vooral in de problemen op het 
werk en in het gezin. Van hun 
slaapstoornissen zelf ligt men 
niet wakker. En naar pillen grij
pen ligt al helemaal niet in onze 
aard. 

GETUIGSCHRIFT 
NEDERLANDS TWEEDE 
TAAL VEELGEVRAAGD 

Sinds 1984 richt de Nederlandse Taal
unie eksamens in voor het Certlfikaat Ne
derlands als vreemde taal. Alleen vorig 
jaar al namen ruim 4000 anderstaligen in 
28 landen over de hele wereld deel aan de 
eksamens. Het getuigschrift biedt aan bui
tenlandse beroepskrachten het voordeel 
om in bedrijven bij ons werk te vinden. In 
het Brusselse bedrijfsleven b.v. is het 
certifikaat reeds goed ingeburgerd en aan 
de VUB moeten kandidaat-buitenlandse 
studenten bij hun inschrijving geen bijko
mend taaleksamen meer afleggen. 

In Nederland is men reeds een stap 
verder. Vreemde leerkrachten mét een 
citifikaat kunnen in Nederlandse scholen 
onderwijzen. 

Omdat er in zijn provincie op dat vlak 
nog heel wat te doen is besteedt gedepu
teerde Jef Van Bree, verantwoordelijk 
voor Ondenwijs, biezondere aandacht aan 
het verwerven van het Certifikaat Neder
lands. Aan hem dan ook de vraag wie 
vooral in aanmerking komt voor zo'n ge
tuigschrift. 

„ Voornamelijk buitenlandse studenten die 
aan de universiteiten of hogere scholen stu
deren maaken gebruik van het eksamen om 
het peil van hun Nederlands op te schroe
ven. Natuurlijk ook anderstaligen uit de be
drijfswereld zijn geïnteresseerd." 

• Wordt er bij de beoordeling rekening 
gehouden met de gradaties van de ken
nis? 

„Er zijn drie nivo's: elementaire kennis, 
basiskennis en uitgebreide kennis. Op ieder 
nivo bestaat het eksamen uit de deelvaardig
heden: lezen, luisteren, schrijven en spre
ken. De kandidaat beslist zelf hoeveel en 
voor welke vaardigheden hij/zij eksamen wil 
afleggen. Wie voorde vier deelvaardigheden 
van een bepaald nivo slaagt krijgt een volle
dig certifikaat, voor deelvaardigheden ont
vangt men een deelcertifikaat. 

Vanuit Louvain-La-Neuve worden de eksa-
menopgaven middels kassetten naar de ek-
saminatoren gestuurd met gelijkluidende in-
strukties zodat het geen verschil maakt of 
men een eksamen aflegt in Perugia, Keulen, 
Soerabaya of Rijsel." 

• Hoe wordt zo'n eksamen afgelegd en 
hoe wordt de kennis beoordeeld? 

„Bij het samenstellen van de eksamenop-
gaven voor de elementaire kennis wordt 
gesteund op een lijst van 1000 trefwoorden 
en voor de basiskennis op van 2044 trefwoor
den. Voor het eksamen uitgebreide kennis 
gelden geen woordenschatbeperkingen 
meer. 

De eksamens worden door het Toetsenin-
stituut in Louvain-La- Neuve opgesteld en ze 
worden ook door centraal verbeterd. Daarna 
worden aan de hand van alle verbeterde 
eksamens de normen bepaald voor het al 
dan niet toekennen van het getuigschrift." 

• Heeft u zicht op het aantal deelnemers 
van het eksamen Nederlands over de hele 
wereld? 

„In 1991 legden in totaal 5.477 studenten 
een eksamen af. Om een idee te geven van 
de verspreiding enkele cijfers: 21 in Bulga
rije, 26 in Tsjechovakije, 48 in Griekenland, 
11 in Japan, 1 in Korea en 43 in wat toen nog 
Joegoslavië was. 

De rest situeerde zich voornamelijk in 
Vlaanderen (989), Wallonië (492), Indonesië 
(361) en in Nederland (2807)." 

• Hoe maakt u het initiatief in uw provin
cie bekend en heeft u zicht op de res
pons? 

„Aan al onze provinciale scholen en aan 
tal van bedrijven heb ik informatiemateriaal 
bezorgd. Ook de media hebben er biezonde
re aandacht aan besteed. 

De provincie Limburg werkt volmondig 
mee aan het projekt en zij stelt de infrastruk-
tuur van 2 scholen ter beschikking waar de 
eksamens op zaterdag 9 mei zullen worden 
afgenomen. 

De respons is bevredigend te noemen, het 
zijn vooral Italianen, Polen, Hongaren en 
Spanjaarden die de oproep hebben beant
woord. " 

— Alle informatie bij gedeputeerde voor 
Onderwijs Jef Van Bree (011/23.70.31) en 
docent Pol Medaer, eksaminator voor het 
certifikaat (011/71.31.41). 
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REPLIEK 

PERSSPIEGEL 
Van de betoging in Brussel, over 
het referendum in Zuid-Afrika, 
met het starten van de dialoog 
tussen de voHceren in de Belgi
sche staat: zou een mens bi] het 
begin van deze nieuwe iente zich 
aan politiek optimisme gaan be-
roezen. Spijtig genoeg maken 
zelfs veel vogels geen politieke 
(ente. (W. Lu^en) 

HET BELAHC 
VAN LIHBURC 

Mare Plate! gooit de bal van de strijdlus
tige betogers naar de politiek, zowel op 
nationaal als op Europees vlak. 

„Ook de strijdlustige betogers moeten zicli 
geen illusies maken. Ons Europees en dus 
ook ons eigen samenlevingspatroon wordt 
dusdanig door mekaar gehaald dat niemand 
moet verwachten dat een en ander zal verlo
pen zonder nog meer konfrontaties. Willen 
samenleven met anderen die inderdaad an
ders zijn, vraag een menselijke inspanning 
die niet iedereen kan of wil opbrengen. Het 
zal bovendien nog onvoorstelbaar veel geld 
kosten. Centen die er niet zijn. Tenzij we 
samen niet alleen willen betogen tegen iets, 
maar samen ook een andere keuze durven 
maken. Een pijnlijke keuze want ze zal ons 
heel veel zweet en nog meer tranen kosten. 
Het kan nog altijd." 

HETIMSIENIEUWS 
Ondanks het feit dat politiekers alsdus-

danlg gevraagd waren niet In vedette te 
lopen vindt René Adams het goed dat VU-
parlementalren door hun aanwezigheid 
het demokratisch Vlaams-nationallsme 
beklemtoonden. 

„Een aantal bekende politici stapte mee 
op, verzwolgen in de massa van tienduizen
den. Zo hoorde het. Een delegatie van de 
Volksunie maakte daarop uitzondering. Nelly 
Maes, Vic Anciaux en Willy Kuijpers werden 
gezien bij hun partijborden. Men zal het hen 
echter niet kwalijk nemen dat zij zich aldus 
op radikale wijze distancieerden van kwalijke 
strekkingen die zich op het Vlaams-nationa-
lisme beroepen." 

De Standaard 
Bij de grote overwinning van president 

De Klerk in het Zuidafrikaanse referendum 
ziet Axel Buyse voor de Nationalisten een 
kans om met het vasthouden aan het 
Afrikaans de NP te ontwikkelen tot een 
multiraciale partij. 

,,De Klerk belooft de niet-zwarte bevol
kingsgroepen, meer bepaald de Afrikaners, 
verandering-in-kontinuïteit. Een van de sim-
bolen daarvoor is het vasthouden aan het 
Afrikaans als een van de nationale talen. Op 
de tweede plaats poogt de NP zich al twee 
jaar lang te ontpoppen tot een multiraciale 
partij, die ook binnen het nieuwe Zuid-Afrika 
een sleutelrol wil spelen. In het denken van 
leidende Nationalisten kan dat zelfs op een 
koalitie met het ANC uitdraaien. 

Om haar machtspositie te bestendigen, 
profileert de NP zich ten derde als de kam
pioen van de pluralistische demokratie. Niet 
alleen onder blanken, ook in andere bevol
kingsgroepen, blijft men beducht voor een 
„absoluut meerderheidsbewind", een her
haling van wat de Nationalisten sinds 1948 
op het niveau van de blanke minderheid 
konden bewerkstelligen." 

HETVOLK 
Leo Marynissen dringt op spoed aan 

voor het beginnen van de dialoog tussen 
de volksgemeenschappen en stelt duide
lijk welke beginselen hier moeten voorop
staan. 

,,Premier Dehaene heeft gezegd dat in de 
dialoog alles aan bod kan komen. Dat Is het 
standpunt van de regering. Het standpunt 
van de Vlaamse gemeenschap luidt anders. 
Onbespreekbaar zijn voor de Vlaamse ge
meenschap alleszins de uitbreiding van het 
Brusselse gewest en nieuwe faciliteiten voor 
Franstaligen in Vlaamse randgemeenten. 

Dat impliceert dat de verkiezing voor de 
Vlaamse Raad moet gebaseerd zijn op het 
territorialiteitsbeginsel dat voor Vlaanderen 
definitief werd vastgelegd. De aanvaarding 
door gemeenschappen en gewesten van het 
pnncipe van de niet-inmenging in eikaars 
bevoegdheden en territorium moet worden 
bekrachtigd." 

GAZET 
VAN ANTWERPEN 

Spltaels lonkt voor Waals geld nu ook 
naar Europa. Jan Veestraeten vermoedt 
dat hij daar aan strengere normen zal 
onderworpen worden dan in het Belgische 
huishouden. 

„Omdat zelfs met deze immer geopende 
geldkraan de Waalse sier niet kan betaald 
worden gaat Spltaels in de toekomst ook 
aankloppen aan de Europese deur. De voor
zitter van de Waalse gewestregering heeft 
met name ontdekt dat het bruto binnenlands 
produkt van Wallonië nauwelijks 80 pet. 
bereikt van het Europese gemiddelde terwijl 
het binnenlands produkt van Vlaanderen en 
Wallonië dit Europees gemiddelde overstijgt. 

Waarom steekt Spltaels ineens de hand uit 
naar Europa? Wellicht omdat hij vreest dat 
de Waalse kunst te weten hoever de franko-
fonen te ver mogen gaan een flinke deuk 
gekregen heeft na september van vorig jaar? 
De voorzitter van de Waalse gewestregering 
weet maar al te goed dat de Europes steun 
aan strenge voorwaarden gekoppeld wordt. 
De regio die de hand uitsteel<t moet een 
efficiënt struktuurplan voorleggen en boven
dien gaat de EG ook na wat de regio zelf wil 
doen om uit de puree te geraken." 

Piet Piryns geeft ons enkele felle stijl
bloempjes uit Volksgazet als herinnering 
aan de overleden oud-hoofdredakteur Jos 
Van Eynde. 

„Een bloeiende distel in de woestenij van 
de Vlaamse joernalistiek werd hij genoemd. 
Hij was op zijn best als de BSP in de 
oppositie zat — dan sloeg de zwaveldamp er 
van af. 

In 1960 bijvoorbeeld (ten tijde van de Grote 
Staking tegen de Eenheidswet) omschreef 
hij Gaston Eyskens achtereenvolgens als 
,,the most stupid man of the year", „de 
slechtste eerste minister die België ooit ken
de", ,,onze professorino", „een miniatuur-
diktator, die met de kin omhoog en hand op 
de rechterheup tracht te doen geloven dat hij 
een zegevierend veldheer is", ,,de fysieke 
en politieke dwerg die zich voor Napoleon 
neemt en die men hoogstens zou kunnen 
bestempelen met de spotnaam die de Oos
tenrijkse socialisten aan wijlen Dolfuss ga
ven, namelijk Millimetternich." 
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HORIZON 

OVER DE „HELSINKI-FOLLOW-UP-
KONFERENTIE VAN 1992" 

Men kan niet genoeg het belang onderstrepen van de Konferentie 
die deze week in Helsinki begonnen is en die in juli a.s. zal leiden tot 
een nieuwe Topkonferentie van de „Konferentie voor Veiligheid en 
Samenwerking in Europa" (KVSE). Zij is immers hét instrument dat 
Europa's nieuwe architektuur zal bepalen sedert de implosie van het 
Kommunisme en de val van het laatste koloniale imperium, nl. de 
USSR en het Warschaupakt. 

Het was de geest van het Helsinki-proces dat in 1975 is gestart, die 
de gaten heeft geboord in de Muur van Berlijn. Het is door dit verdrag 
tussen de 35 Europese landen (VSA en Kanada inbegrepen) dat de 
Oosteuropese regimes hebben geleerd hoe belangrijk mensenrech
ten zijn en wat de waarde is van principes van wederzijds respekt en 
non-inlerventie in eikaars interne aangelegenheden. Zo viel op de 
duur ook de Breznjev-doktrine. Zo werd de perestroïka uiteindelijk 
mogelijk, de glasnost en het wonder van het nationalisme en de zin 
voor demokratie die men sedert 1917 in dat deel van de wereld 
afgesloten waande. 

Misschien is de grootste verdienste van de KVSE nog verder te 
zoeken nl. Inde sektor der ontwapening waardoor eind 1990 hel CFE-
verdrag tot stand kwam (Conventional Forces in Europe) maar waarin 
zich ook andere, spektakulaire realisaties konden ontwikkelen, zoals 
de militaire ,,Confidence building measures" (CBM's) die geleid 
hebben tot de overeenkomsten van 
Stockholm (1986) en van Wenen 
(1990). Dit zijn de etappes geweest 
waarlangs Europa's recente ge
schiedenis zich afgetekend heeft. 

Wie deze evolutie in de vuurlijn 
heeft meegemaakt heeft zich reken
schap kunnen geven van de mense
lijke drama's die zich in het hart van 
het sedert WO II zo onnatuurlijk 
uiteengereten Europa hebben afge
speeld, maar ook van de betekenis 
van enkele, toen nog onduidelijke 
signalen. Bij deze laatste blijf ik het 
initiatief rekenen van paus Woityla 
— die recent openlijk door Gorbat-
sjov werd bedankt voor zijn aktieve rol in de KVSE-periode, genomen 
in december 1980 om het tweespan der gebroeders Cyrillus en 
Methodius van Thessaloniki aan te duiden als schutsheiligen voor het 
Ene Europa (Herlees even: pater K. Verleye's boek daarover, dat 10 
jaar geleden werd geschreven...). 

Maar nu: de toekomst. Welke rol zal de KVSE voortaan spelen ? Dit 
Is precies de vraag waarop wij in juli a.s. een antwoord hopen te 
krijgen vanwege de 48 staats- en regeringsleiders uit ons kontinent. 

Twee fundamentele problemen zullen de diplomaten in Helsinki 
bezig houden. Eén: hoe vullen wij voortaan de vier „Korven" van de 
Veiligheidskonferentie? En twee: hoe transformeren wij de KVSE in 
een efficiënt kollektief veiligheidssisteem, met 51 leden? 

De regel dat de KVSE slechts beslissingen neemt bij konsensus 
(dwz. als San Marino of de Heilige Stoel bv. niet akkoord zijn, konden 
de 35 niets besluiten) heeft in het verleden in beide richtingen 
gewerkt: konsoliderend, maar vaak ook remmend, vooral in de pre-
Gorbatsjov-era. Recent nog inzake Joegoslavië. Maar er wordt aan 
dit mekanisme hard gewerkt. 

Zo vond men recent het princiep uit van de „Consensus minus 
one" die een akkoord mogelijk maakt tussen iedereen, behalve met 

de ,,schuldige" (die voordien moest overhaald worden om tegen 
zichzelf te stemmen of je had géén beslissing. Zo moeilijk was dat). 

Een veel belangrijkere verbetering in de besluitvorming zou het 
Duitse voorstel kunnen zijn dat er toe strekt een gevaarlijk konflikt in 
de kiem te smoren door dadelijk op de twistende partijen een speciaal 
komitee van vijf KVSE-leden af te sturen die, in naam van alle leden, 
met de kemphanen een crash-oplossing zouden zoeken. Ongeveer 
vergelijkbaar met de preventieve diplomatie van de UNO dus. 
„Conflict-prevention-role", heet dat vanaf nu. 

Zo zou het ,,Conflict Prevention Centre", dat in 1990 werd 
opgericht en dat te Wenen is gevestigd, eigenlijk in staat moeten 
geweest zijn om op tijd in te vliegen op het konflikt tussen Armenië en 
Azerbaïdjan die, tot enkele maanden geleden nog, USSR-broederre-
publieken waren. Maar het ziet er naar uit dat dit centrum nog niet 
helemaal operationeel is... 

Of misscliien is het ook in de KVSE niet zo eenvoudig als men ons 
voorhoudt te geloven. Met het nieuw ontwaakte nationalisme, dat na 
nauwelijks vijf jaar perestroil^a, overal terug het hoofd opstak, ga je 
beter heel voorzichtig om. Een KVSE-gendarmerie uitbouwen zou 
betekenen dat wij de lessen van Yalta en Potsdam niet begrepen 
hebben. Je veegt het volksnationalisme niet zo-maar van de kaart. Ik 
denk dat wij er veeleer bouwstenen moeten in zien van de „nieuwe 

Europese orde". 
Het zal u wel opgevallen zijn dat 

de KVSE, in tegenstelling tot wat hier 
en daar in Vlaanderen nogal werd 
gehoopt, zich niet heeft ontpopt tot 
een alternatief Europees veiligheids
sisteem. In de plaats daarvan staat 
nu de zopas uitgevonden „North 
Atlantic Cooperation Council" 
(NACC). 

Daarvan zijn ook de nieuwe Euro
pese landen lid en men kan die Raad 
gebruiken als een forum voor diplo
matiek overleg en samenwerking 
maar ik heb toch de indruk dat men 
zich deze tussenfaze had kunnen 

besparen. KVSE en Nato zélf zouden evenzeer het werk kunnen 
verdelen. Het ene heeft bredere politieke bevoegdheden, het andere 
meer macht om te beslissen en om daadwerkelijk op te treden. Het is 
de band tussen de twee die m.i. ontbreekt. 

Europa is niet de Europese Gemeenschap: die is van ons kontinent 
slechts een deel, geen doel. Ondertussen is de Europese Gemeen
schap echter onze meest betrouwbare dimensie, het dichtst bij de 
deur. Maar de KVSE is daarvan de meest natuurlijke uitbreiding. 

De KVSE moet er voor zorgen dal wij voortaan veilig kunnen 
samenwerken met alle volkeren in Europa, dit staat in haar blazoen 
geschreven. Ook dit is een terrein waarop Vlaanderen zich zal 
moeten profileren, zich bekend maken, mee-doen. De Baltische 
staten zijn reeds present, de meer dan een dozijn andere nieuwe 
Europese landen eveneens, in het ruime Europa van de natuurlijke 
dimensies. 

Hans De Belder 

— Gelieve In de vorige „Horizon" te lezen: Paemen l.p ;v. Palmen 
en Rex-groep l.p.v. „Relaxgroep". Dank. 
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WETSTRAAT 

DIALOOG: HET AFELLEN IS BEGONNEN 
Op een perskonferentie lichtte Vlaams 

minister van Institutionele Hervormingen 
Johan Sauwens verleden week toe welke 
rezultaten hij reeds heeft geboekt om de 
dialoog van gemeenschap tot gemeen
schap op gang te brengen. De VU-minIster 
raadde de Vlamingen aan niet te ongedul
dig te zijn. De tijdsdruk speelt immers 
vooral aan Franstalige zijde. Het Fransta
lig onderwijs liet daar verleden week met 
een nieuwe staking niet de minste twijfel 
over bestaan. Die dialoog tussen noord en 
zuid in dit land zal van start gaan op 6 april 
in het parlement. De onderhandelingen 
zullen dus begonnen zijn voor de klokken 
van Rome het Vlaamse land binnenvlie
gen. Maar de Franse onderwijzers moeten 
niet denken dat ze samen met de paaseie
ren ook al het kijk- en luistergeld zullen 
kunnen tellen. In rui! hiervoor wil Sauwens 
heel wat meer dan de Vlaamse raad en de 
fiskale autonomie. 

In de diplomatie is loslippigheid geen troef. 
Vlaams minister voor de Staatshervorming 
Johan Sauwens bleef tijdens zijn perskonfe
rentie van vrijdag jl. op heel wat vragen het 
antwoord schuldig. Toch werden er een aan
tal sluiertjes opgelicht. A la Wathelet heeft 
Sauwens bvb. tijdens een geheime informa
tieronde over de Belgische noord-zuid-dia
loog overleg gepleegd met tal van vooraan
staande sociaal-ekonomische en -kulturele 
Vlaamse organizaties. De VU-minister sprak 
bvb. met De Feyter (VEV), Hinnekens (Boe
renbond), Adriaens (Alg. Boerensindikaat), 
Van Mechelen (BGJG), met de voorzitters 
van de Vlaamse Kamers van Koophandel, 
met Voorhamme (ABW), Cortebeeckx 
(ACV), Van Genzen (Davidsfonds), De Roe
ver (WB), Vandenberghe (IJzerbedevaart-
komitee). Cells (ANZ) en De Meulemeester 
(VTB-VAB). 

Welke lessen trok Sauwens uit deze ge
sprekken? „Veel gesprekspartners bena
drukten dat geduld noodzakelijk kan blijken 
als voorwaarde voor het behalen van goede 
onderhandelingsrezultaten. Het zou dwaas 
zijn een datum voor mislukking of welslagen 
voor op te stellen. Het zijn Immers de Frans-
taligen die vragende partij zijn. Wanneer er 
tijdsdruk ontstaat, zal die het snelst aan hun 
kant voelbaar zijn." 

De minister sloeg wat dit betreft de nagel 
op de kop: verleden week vrijdag, uitgere
kend de dag waarop Sauwens zijn balans 
over de dialoog aan de pers voorstelde, werd 
er in het Franstalig onderwijs opnieuw ge
staakt. 

De informatieronde van Sauwens is nog 
niet ten einde. Hij kondigde ook ontmoetin
gen aan met De Meyer (VLIR), Ponteur 
(V\/illemsfonds), Laridon (Vermeylenfonds), 
Van Rompuy (Hoge Raad voor Financiën), 
Thijs (Serv), enz. 

Sauwens is niet te vinden voor de 
minimalistische optie, nl. het W\\W- en 
luistergeld voor de Vlaamse Raad en 
de fisicale autonomie. 

RADIKALER 
Ook binnen het ministerieel komitee voor 

de hervorming van de instellingen, op z'n 
Wetstraatees „N/ICIH" genoemd, zat men 
niet stil. Hier hield men zich bezig met de 
verfijning en uitdieping van het tienpunten
programma uit het Vlaams regeerakkoord. 
De Vlaamse regeringspartijen bereikten 
overeenstemming over een volwaardig ver
dragsrecht, over de toewijzing van de restbe
voegdheid aan de deelgebieden, over de 
Europese zetelverdeling op bazis van de 
bevolkingscijfers, over het principe van de 
niet-inmenging en over de algemene lijnen 
voor de splitsing van de provincie Brabant. 
„Het standpunt van de Vlaamse regering zal 
op elk onderdeel radikaler zijn dan al het
geen tijdens de zomer van 1991 door de 
vorige federale regering werd afgesproken", 
meldde Sauwens tevreden. 

Nochtans blijven er nog een aantal me
ningsverschillen tussen de Vlaamse partijen 
bestaan. Deze betreffen het aantal parle
mentsleden, de samenstelling van en be
voegdheidsverdeling tussen kamer en se
naat, de kiesomschrijvingen, enkele detail
kwesties over de splitsing van Brabant, de 
overdracht van de landbouw. Maar deze 
meningsverschillen zijn niet van die aard om 
de start van de dialoog van volk tot volk in de 
weg te staan. „Het dossier is juridlsch-
technisch klaar", aldus Sauwens. „Binnen 
de eksekutleve werden de afspraken over 
het regeerakkoord met het tienpuntenpro
gramma nagekomen. De dialoog van ge
meenschap tot gemeenschap kan op elk 
moment beginnen. Alleszins voor Pasen zijn 
we aan het onderhandelen." 

Later op de week werd de precieze datum 
bekend gemaakt: 6 april. Dan zullen alle 
delegaties voor het eerst samen vergaderen 
in het parlement. Elke partij mag vier deelne
mers aanduiden. Voor de VU duidde het 
partijbestuur voorzitter Gabriels, minister 
Sauwens, senator Schiltz en fraktieleider in 
de Vlaamse Raad Van Gembergen aan. Er 
zullen in eerste instantie vijf Vlaamse (CVP, 
SP, PVV, VU, Agaiev) en vijf Franstalige 
partijen (PS, PRL, PSC, Ecolo, FDF) uitgeno
digd worden. De rondetafel zal dus zeer 
groot moeten zijn om iedereen zijn plaatsje in 
het licht te gunnen. Met alle nadelen die 
uitgebreide vergaderingen eigen zijn. 

Anderzijds biedt de grote rondetafel het 
voordeel dat elke partij een evenwichtige 
delegatie kan samenstellen. Er kan dan reke
ning gehouden worden met interne even
wichten zoals elke partij die voor zichzelf 
stelt: politici uit Brussel, vooraanstaande 
kamerleden en senatoren, beslagen specia
listen, partijvoorzitters, ministers in de ver
schillende regeringen, of andere personali
teiten die van zichzelf vinden dat ze niet 
afwezig mogen blijven, kunnen zo hun stem 
in het kapittel krijgen. 

Hoe die onderhandelingen precies zullen 
verlopen, was nog niet geheel duidelijk. Sau
wens wilde hier niet teveel over kwijt, maar 
liet wel uitschijnen dat er reeds verregaande 
afspraken gemaakt zijn. De dialoog van volk 
tot volk zal in ieder geval verlopen zonder 
federale bevoogding. De federale regering 
zal wel bij de gesprekken betrokken worden, 
want het is de bedoeling te werken met 
wetsontwerpen die door de federale regering 
bij het parlement ingediend worden. Daarom 
zal wellicht Dehaene en misschien nog een 
tweede regeringslid als waarnemer de 
noord-zuid-dialoog bijwonen. 

Sauwens liet verder verstaan dat het de 
bedoeling is met een ko-voorzittersschap te 
werken: de dialoog wordt dus gepatroneerd 
door een Vlaamse én een Franstalige voor
zitter. Aan Vlaamse kant dook verleden week 
herhaaldelijk de naam van Hugo Schiltz op. 
Binnen de Vlaamse regeringspartijen werd, 
omwille van diens kennis van zaken en 
gezag, over Schiltz een konsensus bereikt, 
zo werd later bekend. 

In eerste instantie zou de naam van Schiltz 
vooral bij de PSC schrikreakties teweeg 
gebracht hebben. Waarschijnlijk daarom ge
raakten PS en PSC het eens over de belgi-
cist en PSC-voorzitter Gérard Deprez als 
Franstalig voorzitter. Hij zou het perfekte 
tegengewicht vormen voor Schiltz. Maar De
prez stootte dan weer op de tegenstand van 
de PRL. Waarop dan weer de naam Antoinet
te Spaak over de tongen ging. 

Op zijn perskonferentie maakte Sauwens 
van de gelegenheid gebruik om een waar
schuwende vinger op te steken naar de 
koalitiepartners in de Vlaamse regering, CVP 
en SP. Zoals bekend zit de Volksunie niet in 
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de federale regering, maar de CVP en de SP 
wel. Sauwens heeft enkele weken geleden 
voor een Belgische primeur gezorgd door als 
Vlaams minister in de Kamer tégen het 
federale regeerakkoord te stemmen. De 
Vlaamse VU-minister, wiens kollega-minis-
ters wél voor het federale regeerakkoord 
stemden, struikelde over een angeltje In dat 
regeerakkoord dat een fazering van de 
staatshervorming opnieuw mogelijk maakt. 

Voor de VU gaat dit vliegertje niet op, 
daarover liet Sauwens geen twijfel bestaan: 
„Een fazering van de staatshervorming 
zoals die mogelijl< gemaal(t wordt in tiet 
federale regeeraickoord l<omt er niet met VU-
steun. De VU heeft zich niet geëngageerd in 
het federale regeerakkoord, en is er dus ook 
niet door gebonden. Of om het nog duidelij
ker te zeggen: de VU, en ik als VU-minister, 
kant zich tegen de overdracht van het kijk- en 
luistergeld in ruil voor een minimale tegen
prestatie als de verkiezing van de Vlaamse 
raad en de fiskale autonomie." 

IEDEREEN WELKOM 
Sauwens wilde geen partijen a priori van 

deelname aan de dialoog uitsluiten. Zo 
noemde de minister bvb. de deelname van 
Rossem bespreekbaar. Toch wordt de partij 
in eerste instantie nog niet uitgenodigd. Dit 
lokte hevige reakties uit bij Rossem-kamerlid 
Standaert. „Indien Rossem niet wordt uitge
nodigd voor de dialoog, zal Jean-Pierre Van 
Rossem eigenhandig het spreekgestoelte in 
de kamer afbreken", dreigde deze. Pas na 6 
april zal over de deelname van Rossem en 
het Vlaams Blok beslist worden. 

Persoonlijk heeft Sauwens geen proble
men wat de ekstreem-rechtse partij betreft: 
„Het Vlaams Blok is tenslotte ook gekozen 
door de Vlaamse kiezer. Maar deze partij 
heeft in feite zichzelf al uitgesloten van de 
dialoog." 

Zo begreep het Vlaams Blok het zelf na
tuurlijk niet. De partij liet weten opeens wél 
deel te willen nemen aan de onderhandelin
gen, als waakhond „om te beletten dat er 
Vlaamse toegevingen worden gedaan". De 
PS stelde echter reeds haar veto tegen het 
Blok, en waarschijnlijk zal de antimigranten-
partij het ook niet makkelijk hebben om de 
andere deelnemende partijen te overtuigen 
van haar konstruktieve intenties aan de on
derhandelingstafel. En men kan pas een 
probleem oplossen wanneer de wil bestaat 
om het op te lossen. 

De plotselinge bereidwilligheid van het 
Blok is niet meer dan een taktisch maneuver. 
Het Vlaams Blok verklaarde al geruime tijd 
geleden niet geïnteresseerd te zijn in een 
dialoog met de Franstaligen, als de onafhan
kelijkheid van Vlaanderen niet op de agenda 
staat. Daarmee sloot het Blok zichzelf uit van 
de onderhandelingen van volk tot volk, zoals 
Sauwens opmerkte. Aan een ultiem gesprek 
over separatisme zijn we immers voorlopig 
nog niet aan toe. 

(Pdj) 

Een aktieve VU-fraktie eiste tijdens de 
debatten in de openbare vergadering van de 
Vlaamse Raad een belangrijk deel van het 
werk op. De fraktie van Van Grembergen 
heeft duidelijk het goede werkritme gevon
den. Met stielkennis en degelijke voorberei
ding wordt politiek bedreven op de plaats 
waar ze in een echte demokratie in de eerste 
plaats thuishoort: het Parlement. 

Hugo Schiltz bracht verslag uit over de 
werkzaamheden van de kommissie Finan
ciën inzake de voorlopige kredieten die de 
Vlaamse Regering vroeg. Door de val van de 
federale regering was de Vlaamse Begroting 
niet meer door de Vlaamse Raad geraakt. 
Tijdens het daaropvolgend debat sprak de 
vroegere gemeenschapsminister en ex-vice-
premier zijn negatieve ervaringen met som
mige ambtenaren en administraties uit. Het 
kan niet dat na halfvier 's middags sommige 
diensten geen informatie meer kunnen ver
schaffen. 

Er zullen bij sommige hogere ambtenaren 
en de vakbonden duidelijk andere gewoon
ten moeten aangekweekt worden wil men de 
rol van de kabinetten verminderen ten gun
ste van de ambtenarij. 

Schiltz voerde ook het woord bij een be
spreking over de begroting van het noodlij
dende Antwerpen. Brussel is weliswaar de 
officiële hoofdstad van Vlaanderen, maar 
Antwerpen is voor Schiltz het uithangbord. 
Antwerpen beschikt over onvoldoende mid
delen om de rol als venster op de wereld voor 
Vlaanderen verder te spelen. Een betere 
taakverdeling tussen de Vlaamse Gemeen
schap, de provincie en de stad, onder meer 
inzake onderwijs, zou kunnen bijdragen tot 
de oplossing van de huidige problemen. 

De nieuwe Limburgse stem in de fraktie — 
Hugo Olaerts — sloot aan bij een interpella
tie van Jef Ulburghs (Agaiev) over de her-
strukturering en de rekonversie van de Kem
pense Steenkoolmijnen. Olaerts kantte zich 
tegen de uitbouw van één groot shopping-
centrum op de oude mijnterreinen. Hij trok 
aan de sociale alarmbel en wees op de 
steeds maar groeiende kansarmoede in de 
mijnstreek. Prioriteit moet gegeven worden 
aan tewerkstelling. 

Fraktieleider Van Grembergen interpel-
leerde leefmilieuminister De Batselier over 
de gevolgen voor de gemeentebesturen van 
de nieuwe regeling voor de milieuvergunnin
gen (Vlarem). De vorige minister heeft de 
gemeenten immers overstelpt met een gan
se trits nieuwe taken. Een „verstikkend 
zwaar pakket", zo blijkt. Nieuwe milieuver
gunningen, overeenkomsten, beleidsnota's, 
enquêtes voor Aminal en Ovam, milieu
boxen... De gemeenten kunnen, ondanks 
zeer veel goede wil, niet meer volgen. 

Herman Candries interpelleerde de voor
zitter van de Vlaamse Regering in verband 
met de groeiende Franse invloed op het 
ekonomische gebeuren in Vlaanderen 

Candries kwam tot de vaststelling dat de 
groeiende Vlaamse autonomie gepaard gaat 
met een steeds groter wordende internatio
nale afhankelijkheid van het bedrijfsleven. 
Op zich geen te verwerpen evolutie wanneer 
ze geen bedreiging inhoudt voor de autono
mie en eigen identiteit van Vlaanderen. 

Volgens de vertegenwoordiger van de VU-
fraktie ontstaan echter risiko's wanneer de 
beslissingscentra waar de strategische kon-
cepten worden uitgewerkt en goedgekeurd 
te ver af liggen van de plaats waar de 
beslissingen hun impakt hebben. Dan wordt 
er te weinig meegevoeld met de omgevings
problemen, milieuhinder, vereisten inzake 
infrastruktuur... 

Daarom moet gepleit worden voor een 
reële verankering, niet alleen geografisch, 
maar ook in het beslissingsvermogen en in 
het moreel en maatschappelijk engagement. 

Candries wees op de toenemende invloed 
van Frankrijk en de onrust die dit in Vlaande
ren veroorzaakt. Deze mag niet worden weg
gewuifd als... emotionele refleks. De groei
ende invloed van Frankrijk past in een geo
politieke strategie. De Fransen viseren die 
strategische bedrijven die nauw aanleunen 
bij de politiek, die inspelen op grote over
heidsbestellingen en daarbij meestal drager 
zijn van hoogtechnologie: de transportindus
trie, de telekommunikatiesektor, elektronika, 
milieu, energie... 

De achterdocht in Vlaanderen is groot. 

Tot slot van deze interpellatie dienden 
fraktieleider Van Grembergen en interpellant 
Herman Candries een motie van aanbeve
ling in. Zij verzoeken de Vlaamse regering 
een eigen strategie te ontwikkelen en met 
alle mogelijke middelen op te treden wan
neer de Vlaamse verankering in gevaar 
wordt gebracht. Over dit alles moet de 
Vlaamse regering een beleidsnota voor de 
Vlaamse Raad opmaken. 

Graag vermelden we nog dat een door 
Laurens Appeltans aangekondigde interpel
latie aan het adres van minister van Onder
wijs Luk Van Den Bossche niet kon plaatsvin
den wegens ziekte van de minister. 

Koen van Calmere 

— De volledige tekst van de interpellatle-Can-
dries Over de Vlaamse verankering is gratis te 
verkrijgen bl| de VU-fraktle In de Vlaamse Raad: 
Natleplein 2 te 1000 Brussel. Tel. 02/513.99.50 
tst. 139. 
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ONDERWIJS 

PROFESSOR 
VAN HOOLAND OVER 

ZIJN UNIVERSITEIT 
IJ voerde een gesprek 
met deze waardige 
man over elitarisme, 
toelatingsproeven en, 
uiteraard, goed mana
gement. Vooraf wilden 
we wel eens weten of 
de RUG in de afgelo
pen decennia veel ver
anderd is. 
Bob Van Hooland: 

„Onze universiteit is bijna 5 maai zo groot 
geworden, nu met ruim 15.000 studenten. Dit 
heeft uiteraard zijn gevolgen, zowei naar 
mogelijkheden als wat betreft het manage
ment. 

MEER 
RICHTINGGEVEND 

Ik ervaar de universiteit toch wel anders. 
Gent bezit geen echte kampus, en dit merk je 
meer dan vroeger. Er heerst vandaag een 
andere universtaire sfeer. Het klubleven is 
niet helemaal verdwenen, maar toch veel 
minder sterk aanwezig dan vroeger, een 
paar aktieve kringen uitgezonderd zoals de 
Landbouwkundige Kring. En hoewel ik ze 
vandaag niet ken, vermoed ik dat ook de 
echte studentenkaffees niet meer bestaan. 
Het is misschien een onbillijke uitspraak, 
maar ik heb soms het gevoel dat de samenle
ving als geheel vervlakt, banaliseert, en de 
universiteit met haar. Hiermee is niet gezegd 
dat de universiteit niet goed zou zijn, maar ze 
zou misschien iets meer elitair mogen zijn. 
Niet elitair in de zin van minder demokra-
tisch, wel in de zin dat men hogere eisen 
moet durven stellen. En niet zozeer de stu
diedruk dient verzwaard te worden, maar wel 
zou men regelmatiger en beter moeten stu
deren. 

De universiteit zou een meer richtingge
vende rol moeten en kunnen spelen. Elitair 
verwijst hierbij naar kwaliteit, niveau, naarde 
ambitie en de gedrevenheid om een hoger 
peil te bereiken. Wil men goed zijn, in welke 
sektor van de samenleving ook, is dit elitair 
tintje noodzakelijk. En de universiteit van 35 
jaar geleden had in de maatschappij van 
toen dat elitair tintje een tikkeltje meer." 

• U hebt het over de noodzaak tot meer 
kwaliteit, hogere eisen. Kan een toela
tingsproef, waar veel over werd gedlskus-
sieerd n.a.v. het dekreet op de universitei
ten, hier enig soelaas bieden? 

Van Hooland: „Het dekreet voorziet niet 
in een formele toelatingsproef. En dit is niet 
nodig opdat er toch een verantwoorde voor-
selektie zou geberuen. Als we de slaagper
centages bekijken van de eerste kandidatuur 
Rechten, dan was dit in 1980 58%. Nu zitten 

Bob Van Hooland is twaalf Jaar 
burgemeester van Sint-Martens-
Latem, senator en professor aan 
de Gentse universHeit, verbon
den aan de Rechtsfakulteit en de 
befaamde Vlerfck School voor 
Management. In de Vlaamse 
Raad volgde filj vorig |aar nauw
gezet de perikelen rond het 
mega-dekreet op de universitei
ten en het Biezonder Dekreet, dat 
grotere autonomie verleende aan 
de RUG en aan het Universitair 
Centrum te Antwerpen. Ais enige 
in de Vlaamse Raad stemde hij 
tegen dit laatste dekreet, omwille 
van bestuurlijke motieven. Want 
management van grote (over-
heids-)organisaties is het stok
paardje van Van hlooiand. IHij stu
deerde in 1958 af als bestuurs
kundige aan de RUG en 5 jaar 
later behaalde hij de graad van 
Master in Public Administration 
aan de Harvard universiteit. 

we aan 43%. Verschillende faktoren kunnen 
dit verklaren. Misschien studeerden we vroe
ger eenvoudigweg meer. De student van 
vandaag heeft heel wat meer mogelijkheden 
om andere zaken te doen dan louter stude
ren. 

Maar een vorm van voorselektie, en ik 
verwijs hierbij naar het tienpuntenprogram
ma van het dekreet, is goed om de student 

Van Hooland: "Misschien studeer
den we vroeger meer. De student van 
vandaag heeft heel wat meer moge
lijkheden om andere zaken te doen 
dan louter studeren." 

op objektieve basis informatie te geven over 
waar hij staat en hem of haar de kans te 
geven zich bij te werken nog voor het jaar 
begint. Studenten zouden hiervoor eigenlijk 
vragende partij moeten zijn. 

Ook de samenleving kan hierbij slechts 
gebaat zijn. Goed, men investeert graag in 
studenten, maar als je slaagpercentages 
bekijkt, kun je je toch vragen stellen. En geld 
kun je slechts éénmaal investeren. Investe
ren in een betere omkadering lijkt me nood
zakelijk. Het Assisterend en Zelfstandig Aka-
demisch Personeel (Z.A.P.) is nog steeds 
zeer onderbezet. Met als gevolg dat de 
begeleiding van de studenten te wensen 
overlaat en de repetitorenkantoren, die tus
sen haakjes zeer duur zijn en alleen betaal
baar zijn door vermogende studenten of hun 
ouders, schitterende zaken doen. Dat is 
asociaal en ondemokratisch. 
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De universiteit zou meer middelen moeten 
vrijmaken om de student aktief te begelei
den, wat wel voorzien is in het dekreet 
Hierdoor kun je betere resultaten bekomen, 
zowel in termen van hogere slaagpercenta
ges als in termen van meer maatschappij
vaardige afgestudeerden " 

REORGANISATIE 
• Kunt u zich een beeld vormen van de 
invloed van de twee dekreten, het mega-
dekreet op de universiteiten en het Bie-
zonder Dekreet, op de verdere ontwikke
ling van de RUG? 

Van Hooland: „Eerlijk gezegd, neen, om
dat er nog geen evaluatie is gemaakt van het 
voorbije halfjaar Maar de twee dekreten 
bieden ook onze universiteit heel wat moge
lijkheden, zowel wat betreft het beheer als 
wat betreft de akademische struktuur Maar 
die mogelijkheden moet men nog benutten' 
Het volstaat met om de mogelijkheid te 
bieden anders te werken opdat 's anderen
daags effektief anders gewerkt zou worden 
Men moet rekening houden met de kuituur 
van elke instelling En de kuituur van de RUG 
was in het verleden, om allerlei redenen, met 
erg veranderingsgezind Dit keert wel ten 
goede 

Men IS vandaag volop bezig met de her-
strukturenng van de akademische organisa
tie en het akademisch beleid Einde maart wil 
de rektor rond zijn met de bepaling en de 
invoering van de vakgroepen, de universitai
re struktuur van de toekomst in Vlaanderen 
De vakgroepen moeten leiden tot de koordi-
natie van het onderzoek en het ondenvijs in 
een vakgebied 

Ik geloof hienn, maar de vraag is of het 
dekreet met beter de basisstruktuur van de 
organisatie in vakgroepen had vastgelegd, 
met bijvoobeeld toch enige kwantitatieve 
normering M'n vrees is dat er veel te veel 
vakgroepen zullen zijn en dat men zal eindi
gen zoals met de leerstoelen De idee was 
toen dat men slechts hoogleraar kon worden 
als men een leerstoel bezette, dit is een 
samenhangend geheel van vakken Dit is 
mislukt 

Iedereen is hoogleraar geworden, ook als 
hij geen titularis was van een samenhangend 
geheel van vakken Want eigenlijk is een 
vakgebied het hernemen van de vroegere 
notie leerstoel 

Het Biezonder Dekreet, dat de RUG inrich
tende macht heeft gemaakt in plaats van de 
Vlaamse Gemeenschap, biedt anderzijds de 
mogelijkheid om de universiteit als organisa
tie professioneler en efficiënter te beheren 
Een beter beheer van de middelen moet de 
universiteit in de eerste plaats toelaten een 
betere universiteit te zijn Dat is haar drievou
dige opdracht van onderwijs, onderzoek en 
maatschappelijke dienstverlening vervullen 
En met zozeer een tewerkstellingsorgaan 
zijn, wat ze op een bepaald moment wel was 

(Er worden dokumenten bovengehaald 
waaruit blijkt dat vandaag aan de RUG bijna 

1 000 „voltijdse eenheden" wetenschappe
lijk personeel en 1223 eenheden administra
tief en technisch personeel werkzaam zijn, 
betaald door de Vlaamse Gemeenschap De 
begroting voor het jaar '92 voorziet in 3,3 
miljard personeelsuitgaven en 747 miljoen 
werkingskosten nvdr) 

Het had misschien allemaal wat beter 
kunnen worden voorbereid, want vandaag 
zijn veel mensen betrokken bij de uitvoering 
die dat met waren bij de voorbereiding Maar 
er zijn veel positieve punten De financiering 
IS beter, er is voor het eerst sprake van 
evaluatie en kwaliteitszorg " 

• Ook voor professoren? 
Van Hooland: „ Voor iedereen Tot nu toe 

stond de loopbaan van een prof in funktie 
van de tijd Je begon als docent en als je lang 
genoeg bezig was, werd je hoogleraar, na
dien gewoon hoogleraar Telkens was de 
fakulteit het roerend eens om te zeggen dat 
de prof een uitstekend element was' 

Nu IS er een sisteem voorzien met ekster-
ne beoordeling door deskundigen en is er 
geen automatische bevordering meer In 
elke graad kun je nu een open aanwen/mg 
doen Dit zal leiden tot de afbraak van het 
jarenlang gebruikte debiele sisteem van in
teelt > Financiële problemen waren hiervan 
de oorzaak Wanneer er een benoeming 
vrijkwam, werdbij voorrang een werkleiderof 
assistent gekozen De universiteit moest 
slechts weinig bijleggen en de funktie van 
assistent werd met meer ingevuld Behalve 
vele goede, zijn aldus ook vele kwalijke 
benoemingen gebeurd " 

TEGENSTEM 
• Toch hebt u, ondanks die vele positieve 
punten, tegen het Biezonder Dekreet ge
stemd. Waarom? 

Van Hooland: „Als enige in de Vlaamse 
Raad nog wel Wijlen minister Coens was 
razend Maar het was met tegen hem be
doeld Wel omdat de dekreetgever met kon-
sekvi/ent was en geenszins een professioneel 
beheer wilde installeren Oorspronkelijk be
paalde het dekreet dat voor het beheer van 
de universiteit 2 administrateurs recht
streeks en 3 opdrachthouders onrecht
streeks door de Eksekutieve zouden worden 
benoemd De fameuze politisering ten top Ik 
wou volledige schrapping van die artikelen 
Als je de universiteit inrichtende macht 
maakt, moet ze zelf bepalen of ze al dan met 
administrateurs nodig heeft Dit is met ge
lukt Het dekreet bepaalt uiteindelijk dat er 2 
beheerders zullen komen, aan te stellen door 
de universiteit Toch heeft Coens een zeer 
grote hand gehad in de benoeming van dhr 
Mangeleer (CVP), nadat de Raad van Be
stuur geweigerd had hem te benoemen 

Maar, en dit is van kapitaal belang, de 
dekreetgever heeft met in het minst enige 
professionele normen voorzien voor de aan
stelling van die beheerders De eksterne 
politisering—benoeming door de Eksekutie

ve — was geweerd De interne politisering — 
want ook de Raad van Bestuur van de RUG 
IS gepolitiseerd — echter met Om een pro
fessioneel beheer te verzekeren moest de 
dekreetgever een zeker aantal minimale 
voorwaarden bepalen Er werd echter geen 
funktieprofiel gegeven, geen selektieproce-
dure, mets Een licentiaatsdiploma was vol
doende Voor mij kan dit met Trouwens, de 
medekandidaten werden naar verluid nooit 
uitgenodigd voor een selektieproef of een 
gesprek Is dat nu ernstig''" 

VARIETE-ENGELS 
• Een laatste vraagje. De strijd voor de 
vernederlandsing van de Gentse universi
teit vergde een langdurige inzet van de 
Vlaamse bewegmg. Is het Nederlands als 
universitaire taal opnieuw bedreigd? 

Van Hooland: „Neen In de praktijk was 
het al zo dat in de tweede ciclus soms in het 
Engels kursus gegeven werd Ik heb daar 
mijn bedenkingen bij Soms worden uitslui
tend Engelse (of andere) handboeken ge
bruikt of vraagt men om de verhandeling in 
het Engels te mogen schrijven Dit is totaal 
onaanvaardbaar 

Het dekreet poogt die praktijk wat te rege
len, en dat is goed We kunnen met alles 
zomaar zijn gang laten gaan Het is specifiek 
onze taak om het Nederlands is, te verdedi
gen 

Feit blijft dat het Engels vandaag zeer in 
trek IS in Vlaanderen, ook aan onze universi
teit Vaak IS het kollege-Engels er een beetje 
variéte-Engels, erg vermakelijk 

Het dekreet van 12 juni 1991 is voor ons 
belangrijk Ongekomplekseerd kan een 
vreemde taal gebruikt worden, maar op een 
zinnige wijze In de regel is het Nederlands 
de voertaal voor kolleges en eksamens De 
uitzonderingen zijn aanvaardbaar Zo be
paalt artikel 61 dat onderwijs in een andere 
taal mag worden gegeven, gevolgd en geek-
samineerd, op voorwaarde dat het een 
vreemde taal tot voonverp heeft, en in deze 
taal Het kan ook om studenten van de 
tweede cyclus de keuze te geven een pro
gramma ten hoogste voor 20% in een vreem
de taal te volgen mits dan gedoceerd wordt 
door anderstalige gasthoogleraren en mits 
eksamens in het Nederlands te kunnen af
leggen Daar komt bij dat een vreemde taal 
ook kan in opleidingsprogramma's die spe
ciaal bestemd zijn voor buitenlandse studen
ten of in aanvullende opleidingen, specialisa
tie- en doktoraatsopleidingen, op voorwaar
de dat een door de universiteit voldoend 
geacht aantal met-Nederlandstaligen zich 
hiervoor hebben ingeschreven 

Ook ik denk dat een gekontroleerd gebruik 
van andere talen in de tweede, en zeker in de 
derde cyclus, goed is We kunnen er overi
gens een stukje taalvaardigheid mee venver
ven, op voorwaarde dat we uiteindelijk nog 
een taal goek kennen en aanvoelen, onze 
moedertaal" 

FIlip Delos 
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EEN GRIEKSE TRAGEDIE 

V
OOR mij zit Pilaftzoglou Valiki, 
een Grieicse bioiogielerares 
die in Frankrijl< haar opleiding 
genoot niaar — tegen alle Eu
ropese richtlijnen in — géén 
les mag geven in haar vader
land. Voor haar is de bijbel het 
onmiddellijke woord Gods. En 
dat beleeft zij in haar deeltje 
van het Griekse Macedonië. 
Ze trekt daarvoor huis-aan-

huis, liefjesweg aanbellend, zonder agres
sief te zijn. Maar voor de Grieks-Ortodokse 
kerk is deze Getuige van Jehova daardoor 
alleen al onwaardig om les te geven I En zij is 
niet alleen met haar geval. Valiki en haar 
lotgenoten worden beschuldigd van proseli
tisme. Letterlijk vertaald heet dit: het over
ijverig bekeren of het winnen van zijn mede
mens voor een andere overtuiging. Dat is 
verboden. Zo staat het tenminste In de Griek
se Grondwet van 1844 en in de toepassings
wetten van 1938 en 1939. Alhoewel Grieken
land de godsdienstvrijheid huldigt heeft de 
Grieks-Ortodokse Kerk er struktureel meer 
dan de bovenhand. 

Sedert 1054 scheidden de kristelijk-orto-
dokse kerken zich af van ,Rome' en volgden 
met een eigen Byzantijnse ritus georgani
seerd in autonome staatsnationale kerken, 
de Primaat van Istanboel-Konstantinopel. De 
kristelijke ortodoksie in Servië, in Rusland, in 
Roemenië en in Bulgarije houden staat en 
kerk verweven in een eigen belang van 
macht en invloedssferen. Zonder hun mede
werking zal de Balkan nooit vredesrust ken
nen. De meestal baardige, in zwart gewaad 
gehulde popen zijn met bosjes zichtbaar in 
elk dorp van Griekenland. Hun sociale kon-
trolerol is groot. En zeker de politici ontsnap
pen er niet aan... Vandaar dat het Grieks 
parlement doof blijft voor de Europese richt
lijnen inzake mensenrechten... 

DIENSTWEIGERAARS"" 
Jehovah's getuigen menen .onbevlekt' in 

deze wereld te kunnen leven. Dus: zeker 
geen politiek, ook geen bloedtransfusie, en 
evenmin legerdienst! Dit laatste betekent 
een gruwel voor de Griekse staat, die volop 
een fobie-voor-de-buren koestert... Niet onte
recht: tussen 1453 en 1821 heersten er de 
Turken. En die schrik zit er nog dik in. 
Alhoewel men moet nuanceren: de kristenen 
behielden er toen hun ortodoks-kerkelijke 
organisatie. En zoals overal in het 19e-eeuws 
Europa worstelde ook Griekenland zich vrij 
tot een staat. 

Het waren de Griekse Ideften — te vergelij
ken met onze Nederlandse Geuzen — die 
tussen 1821 en 1830 voor een goed deel de 
Griekse onafhankelijkheid tegen de Turken 

zouden bewerkstelligen I En 't toenmalig al
machtige Londen speelde dé meester
scheidsrechter! Eerst dacht de Britse konin
gin Victoria er aan om ,onze' Leopold van 
Saksen Coburg Gotha in Griekenland als 
koning te droppen. Maar die dankte voor de 
eer om een staatje met zowat 800.000 inwo
ners en meer eilanden dan vasteland te 
leiden. Zo kreeg Otto van Beieren, de andere 

Toen een paar weken geleden 
Grieken op straat kwamen tegen 
een mogelijke onafhankei$|kheld 
van de deelrepubliek Macedonië 
(ex-Joegoslavlè) begreep niet Ie
dereen wat er roet die Balkan nu 
weer aan de ftand was. Om dat 
allemaal te begrijpen is bet goed 
even terug In de tijd te gaan. 
Op 11 januari 1917, Werekloorlog 
I was nog volop bezig, veritlaarde 
VSA-president Wilson dat: „Euro
pa heringericht moest worden op 
grondslag van het natlonailteits-
beginsel". Maar des» Brother
hood of Natkms werd noch In 
Versailles, noch na de 2e WO in 
Jalta en Potsdam uitgebouwd. In-

De Vlaams-nationalist dr. Gustaaf 
Sehamelhout (1869-1944) leidde 
met deze profetische woorden 
van mei 1924 zifn diieiedtg werk 
De Volkeren van Europa en de 
Strtfd derNationallteHen In: „Ten
gevolge van de verkrachting der 
nationallteltsleer en van haar wil
lekeurige toepassing duurt de 
onrust voort en worden oortogen 
voortïereld". 
De ineenstorting van het Sovjet-
rl|k met zijn Middeneuropees vel-
llgheldsschlld roept ook hier het 
voikerenvraags^k levendiger 
dan ooK op. 
Senator Wllfy Kuljpers bezocht 
onlangs Griekenland en Albanië. 
Hl| toetste h ^ oude Balkankon-
fllkt aan de realtteft van vandaag. 

Britse troonkandidaat — nog geen 18 jaar 
oud! — als autoritaire koning tot 1862 de 
kans om er te regeren. Weinig populair 
keerde hij terug naar de heimat en werd 
afgelost door een weer eens internationaal 
opgesolferde, nu Deense, koninklijke jonge
man van eveneens 18 jaar! Van toen af zou 
met een reeks oorlogen en veroveringen het 
kleine Griekenland groeien tot wat het nu is. 

Zowel Frankrijk als Groot-Brittannië speel
den hierbij de politieke en militaire schoon
moeder in dienst van haar Middellandse-
Zeebelangen. 

Het Griekse leger, opgeleid door de Brit
ten, was en bleef daardoor belangrijk! Zeker 
na de 2e WO t.a.v. het vijandige kommunisti-
sche noorden: Albanië, Joegoslavië en Bul
garije. Naast de oostelijke buur, Turkije, die 
Cyprus voor een deel heroverde en in de 
Egeïsche Zee naar petroleum blijft zoeken, 
heerst de afkeer t.a.v. deze drie volop voel
baar. De Grieken leverden evenwel aan de 
Servisch-Ortodokse broeders méér dan een 
litertje benzine voor hun anti-katolieke (!) 
.Kroatenoorlog'. Een Servisch-Ortodokse mi-
nistaat die Maceonië, Kosovë, Vojvodina, 
Bosnië zou beheersen, betekent immers dé 
oplossing voor 't ex-Joegoslavië, vanuit 't 
Grieks-Ortodoks denken. De Grieks-militaire 
vlaggen dragen niet voor niks het kruis in top 
en de ikonen hangen overtalrijk in de kazer
nes. 

Het militair raderwerk van de Griekse staat 
wordt eens te meer gedekt door de Grieks-
Ortodokse Kerk. Daarom verblijven zowat 
400 (tot 4 jaar gestrafte) Getuigen van Jeho
va en vredesaktivisten in militaire gevange
nissen en strafkampen. Avlona, op 40 km 
van Athene, en het schiereiland Kassandra 
ten zuiden van Thessaloniki, zijn de meest 
beruchte. Sedert de toetreding van Grieken
land tot de Europese Gemeenschap zakte 
evenwel de repressiegraad t.a.v. de dienst
weigeraars. Maar nog steeds kent Grieken
land — als enigste onder de lidstaten — 
géén alternatieve dienstplicht. De levensom
standigheden zijn alles behalve prettig op 
het dikwijls half-overstroomde Kassandra. 
Geen dokter kan er dan naar toe. Onlangs 
nog overleed er een Getuige van Jehovah 
aan een banale verslikking bij gebrek aan 
medische zorgen... 

HET HELLENISME " " 
Net zoals het Joodse zionisme Israël blijft 

doorgloeien in zijn staatsnationalisme, vin
den we op dezelfde manier het hellenisme bij 
de meeste Griekse politici terug. Het Is een 
soort Deutschtum of een Francofobie die ,de 
anderen' degradeert tot vijanden van de 
Grieks-Ortodokse natie. De eeuwenoude (bij
na Stalinistische!) zucht van de Grieken naar 
reusachtige bouwwerken met perfektie uit
gevoerd, blijven de zichtbare kapstokken 
van deze pan-hellenistische gevoelens in de 
Middellandse-Zeewereld. Met een stijlvolle 
woordendrift belijden ze die te pas en te 
onpas. Tijdens de Griekse betoging tégen 
een onafhankelijk Macedonië ontmoette ik 
de Konsul van Griekenland in Antwerpen 
voor het EG-gebouw te Brussel. Hij vertolkte 
de angst van de Griekse overheid dat het 

WIJ — 27 MAART 1992 14 



LANDUIT 

Moeder Athanassia, een Grieks-Ortodokse zienster, voorop in een betoging te Athene tegen de verderfelijke Getuigen 
van Jehova... 

erkennen van de Macedonisch-Joegoslavi-
sche deelstaat het Griekse Macedonië in 
beweging zou brengen. IVIeer nog: die deel
staat zou zelfs de Grieke naam Macedonië 
niet mogen gebruiken! Hoogstens Skopje (= 
de naam van de hoofdstad) kon hij dulden... 

Voor de 1e WO werd het Slavische Mace
donië ten gevolge van de Balkanoorlogen 
opgedeeld tussen Griekenland met 51,57%, 
Servië met 38,32% en Bulgarije met 10,11%. 
In Griekenland is Macedonië goed voor zo
wat 2,3 miljoen inwoners; in ex-Joegoslavië 
telt Macedonië 1,8 miljoen personen en in 
Bulgarije leven zowat een half miljoen Mace-
doniërs. Wanneer die mekaar zouden ,vin-
den' over de staatsgrenzen heen, dreigt 
Griekenland zijn rijke noordelijk staatsdeel 
kwijt te geraken. Heel het centrum van Athe
ne werd vol geplakt met wit-blauwe, engels-
talige plakbrieven ,,Greece loves Macedo
nia!". Duidelijk een gevoelskampanje naar 
de buitenlanders toe. En behorend tot de 
Nederlandse stam, krijg ik er van enkele 
officiëlen behoorlijk van langs dat Nederland 
't ex-Joegoslavische Macedonië als onafhan
kelijk wil erkennen I De boycot-uitroepen van 
Nederlandse produkten vind je in verschil
lende Griekse kranten terug. 

Hoe leeft Macedonië nu? Nergens in 
Grieks-Macedonië vind je enig bestaans

recht voor de Slavisch-Macedonische taal. 
Hoewel er geen objektieve statistische gege
vens bestaan zou het aantal Slavisch spre
kende Macedoniërs in Griekenland nog 
slechts 150 tot 200.000 bedragen. Het groot
ste gedeelte Macedoniërs leeft geassimi
leerd met de Griekse bevolking, maar een 
groeiend percentage voelt zich niet Grieks 
en wil vasthouden aan een eigen Macedoni
sche identiteit. Dit is deels te wijten aan de 
diskriminatie-politiek van de Griekse rege
ring t.o.v. de Macedonische bevolking sinds 
1912, en deels aan het ontwaken van een 
reglonalistisch-federalistisch Europa. Tij
dens de laatste verkiezingen van 1989 en 
1990 heeft een klein aantal Macedoniërs 
willen protesteren door de volgende tekst in 
de stembus te werpen: 

„Ik ben een Griekse staatsburger en Ma
cedoniër van geboorte en dat wil ik blijven. Ik 
vervul al mijn plichten t.o. v. de Griekse staat, 
zonder dat ik echter dezelfde rechten heb als 
mijn medeburgers. Integendeel mijn men
senrechten worden met de voet g f treden en 
mijn natie wordt niet erkend. Daarom neem 
ik deel aan de verkiezingen met een stem 
van protest om enerzijds te bewijzen dat ik 
besta en anderzijds de chauvinistische op
stelling van de politieke partijen te veroorde
len". 

Hoewel veel Macedoniërs vrienden en fa
milieleden in 't ex-Joegoslavisch Macedonië 
hebben, worden hun aktiviteiten op het ge
bied van de mensenrechten niet door Skopje 
geleid. Integendeel, zij willen hun onafhan
kelijkheid t.o.v. Skopje behouden en zien 
zelfs met groeiende ongerustheid de verster
king van ontvoogdende nationalistische ten-
denzen in dat buurland, die hun objektieven 
(erkenning van hun nationale identiteit in het 
kader van de Griekse staat) alleen maar in de 
pragmatische weg staan. 

De onderdrukking van het gebruik van het 
Macedoons in de dagelijkse omgang en op 
feestelijke gelegenheden (dorpsfeesten, 
bruiloften, enz.) is verminderd, maar bestaat 
nog steeds. Enkele recente voorbeelden: 

— ettelijke Macedoonse ambtenaren zijn 
ontslagen of .ambtshalve' verplaatst, omdat 
zij Macedoons spraken of Macedoonse liede
ren zongen; 

— de auteur van een uiterst onschuldig 
boek over de folklore van zijn dorp, in het 
Grieks geschreven maar met veel Mace
doonse uitdrukkingen, is hiervoor ,gestraft'. 
Op zijn voordeur werd gekalkt „Anti-Griek, 
Je zal sterven". Sindsdien wordt hij voortdu
rend bedreigd door anonieme telefoontjes; 
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— in augustus '90 verbood de Prefekt van 
Fiorina het orkest van het dorp Moliti Mace-
doonse liederen te spelen op het jaarlijks 
dorpsfeest. 

Sinds 1983 worden diploma's van de Uni
versiteit van Skopje niet langer door Grieken
land erkend, omdat het Macedoons een niet 
internationaal erkende taal zou zijn. Gezien 
het geringe aantal studenten dat jaarlijks tot 
de Griekse Universiteiten wordt toegelaten, 
heeft deze maatregel zware negatieve gevol
gen voor de Macedoniërs. 

EN DE ANDERE 
MINDERHEDEN? 

In juni 1990 woonde een afvaardiging van 
Macedoniërs, waaronder twee uit Grieken
land, de KWS-Konferentie in Kopenhagen 
bij.waar zij in het Bella Center een perskonfe-
rentie gaven. Dit is in de Griekse pers afge
schilderd als ,,nationaal verraad", zonder 
dat het Griekse publiek de gelegenheid werd 
gegeven voor zichzelf te oordelen, bv. door 
de tekst van genoemde perskonferentle te 
publiceren. Na hun terugkomst werd een van 
de twee, de heer Chrlstos Sidiropoulos, die 
bij de overheid werkte, naar het eiland van 
Kefallonia verplaatst. 

Wat verder naar het Oosten toe, in Thra-
cië, leeft de Turkse minderheid en heeft het 
heel wat beter. Opgedeeld door de verbin
dende stroom Marltza (vergriekst tot Evros) 
kwam zij ten gevolge van het Verdrag van 

Lausanne (1923) met zowat 400.000 inwo
ners In de Griekse staat terecht. Op een 
koude zondagmorgen wil de burgemeester 
van Xanthl — dé grote stad! — ons toch 
ontvangen... Hij kreeg een hele smak geld 
van het Europees Regionaal Fonds en heeft 
dus eerbled-voor-Brussel!... 

Ja, ja, de Islam-Turken hebben bij hem 
alles wat zij nodig hebben: scholen en mos
keeën. Maar wanneer ik hem over 't lot van 
de Slavische Pomaken ondervraag ontwijkt 
hij me stelselmatig met het antwoord dat 
deze ook In 't nabije Bulgarije niet aan hun 
trekken komen. En dat Is ook zo. Meer dan 
15% van de Bulgaarse bevolking is niet-
Bulgaars. De officiële taal daarentegen is 
enkel het Bulgaars en hou voor de rest je 
mond! De Macedoniërs maar ook de Tataren 
en de Gagoezen die een Turkse taal spreken 
hebben in Bulgarije geen kultureel bestaans
recht. En de Valakken, een Roemeense 
bevolkingsoverschot — dat je ook in Grie
kenland vindt — Is bijna geassimileerd. De 
Russischtalige Lipovaners ondergaan het
zelfde lot... 

DE ZONEN VAN 
DE ADELAARS 

Op 20 februari 1990 betoogden in de 
Macedonische hoofdstad Skopje méér dan 
100.000 personen uit ex-JoegoslavIë voor 
het bestaansrecht van hun etnische broe

ders en zusters In Bulgarije. Maar ook Athe
ne hoorde hun WIedervereinIgungs-kreten... 

Doorheen 't bergachtig gelegen Epelros, 
na een late sneeuwstorm van enkele uren, 
bereiken we Janinë. Ook deze streek van 
Noordwest Griekenland lijkt volledig ver
griekst te zijn. 

De richtingsaanwijzers vermelden nog en
kel 't Griekse Joannina. Tussen 1913 en 
1919 hechtte Griekenland dit gebied Immers 
aan. De grens werd zo willekeurig getrokken 
dat nu naar schatting tussen 40.000 en 
200.000 Grieken In Albanië verblijven welis
waar met het behoud van eigen taal en 
scholen. 

Zouden de Avronieten, die een Albanese 
streektaal spreken, het Grieks centralisme 
overleefd hebben? Ik weet het niet. De 
avond valt en we moeten nog tot in TIranë 
geraken. Tijd om me te Informeren ontbreekt 
dus. 

Boven aan de grensovergang Kakavia ligt 
Albanië als een groot omheind koncentratle-
kamp er afgesloten bij. Met kettingen en 
prikkeldraad — akelig onder hoge schijnwer
pers — houden de Grieken de grens dicht. 
Hun parakommando's patrouilleren dag en 
nacht en sturen honderden hongerige Alba
nezen die er toch door komen, zonder mee
dogen terug. De Zonen van de Adelaars 
degradeerden na een halve eeuw meedo
genloos fascisme en kommunisme, tot 
ichichtige bedelaars. 

De Balkanoorlogen deden 40% onder hen 
bulten het huidige Albanië wonen In: Epelros 
(Griekenland); Kosovë, Macedonië, Monte
negro (ex-JoegoslavIë). Samen zijn ze goed 
voor zowat 8 miljoen Europeanen, de laat-
sten van de lllyrlërs, die ooit de hele Dalmatl-
sche kust tot Triest tot rijkdom brachten. 

Nergens in Europa, tussen de Noordzee en 
de Oeral, vond ik een volk dat de gevolgen 
van twee wereldoorlogen nog zo funest on
dergaat... De Kommunistische Partij van En-
ver Hoxha veranderde zichzelf In de Socialis
tische, zoals dat ook gebeurde in Roemenië. 

Zij doorstond glansrijk de eerste verkiezin
gen. Maar intussen groeide de ontreddering. 
Nog één keer per dag kan je er eten. De 
elektriciteit valt geregeld uit en de waterbe
deling Is hoogst twijfelachtig. Koken Is bete
kent een luxe! De energiebronnen zijn uiterst 
zeldzaam geworden, dat merk je aan de 
duizende omgehakte bomen. De trapporta-
len van de vervuilde huizenblokken zijn ont
manteld en het materiaal verdween in vele 
houtkachels... 

Wie zal hen helpen nu op 22 maart ook 
daar de vrijheid (en de demokratle?) door
brak? 

Willy Kuijpers 
Senator 
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ALBANIË. HET EINDE VAN DE CHAOS? 
Zondag j. l . hadden in Albanië verl<iezingen 

plaats. De weg naar deze „grote dag" is lang 
én pijnlijk geweest. Karel Van Reeth die met 
de jaarwisseling het land bezocht beschrijft 
hoe de doorsnee-Albanees het stelt. Of deze 
verkiezingen en de uitgesproken overwin
ning van de Demokratische Partij daar on-
pfiiddellijk wat zullen aan veranderen blijft 
zeer de vraag. 

OM DE WERELD TE Z I Ë ^ 
Oktober 1991. Kuijtim Cashku, filmregis

seur uit Albanië en ook vice-president van 
het Mensenrechtenforum daar, vertoeft aan 
de streng bewaakte grensovergang van Al
banië en Joegoslavië. Hij wil de schendingen 
van de mensenrechten gaan onderzoeken in 
Kosovo, een door Albanezen bewoonde pro
vincie van Servië. 

Een salvo schrikt de wachtenden bij de 
kontrolepost op. Een kind van 12 jaar ligt 
kreunend op de grond in het niemandsland 
tussen beide grensposten, neergeschoten 
door een Servische grenswachter. Kujtim 
vraagt het kind waarom het de grens wilde 
oversteken. Het antwoord slaat hem met 
verbijstering: ,.Alleen... om de wereld te 
zien!". 

Enkele dagen lager overlijdt de knaap. 
Kujtim vertelde ons dit voorval, toen wij 

rond de jaanvisseling Albanië bezochten, hij 

Alles lijkt normaal op dit plein in Tirana. Nochtans heeft Albanië zich pas 
onlangs bevrijd van de 45 jaar durende zwaarste stalinistische diktatuur die 
Europa kende. 

was nog steeds zwaar onder de indruk van 
deze tragedie. Des te meer omdat dit feit op 
schrijnende wijze de tragiek van de Albane
zen illustreert. 

3,5 miljoen Albanezen hebben gedurende 
45 jaar gebeefd onder de zwaarste stalinisti-

Albanië gaat door voor het armste land van Europa. Zoals de armzalige 
toestand van deze ziekenzaal illustreert. 

sche diktatuur die Europa gekend heeft, die 
van Enver Hoxha. Een totaal geïsoleerde 
,,heilstaat" met kerkers, koncentratiekam-
pen en geheime diensten. 

Anderzijds lijden evenveel Albanezen on
der het Servisch schrikbewind in ex-Joego-
slavië, vandaag meer dan ooit. De Albane
zen zijn een verscheurd en beproefd volk. 

Ons bezoek aan het Zuiden, aan Albanië 
zelf dus, heeft ons geschokt en getekend. 
Wij bezochten voordien andere ex-kommu-
nistische landen in Europa, zoals Roemenië. 
Wat wij in Albanië hebben gezien tart elke 
verbeeldidng. Dit is duidelijk het armste land 
van dit vasteland, armer dan sommige Derde 
wereld-landen. Het BNP per hoofd bedraagt 
slechts 900 USD, lager dus dan heel wat 
ontwikkelingslanden. 

Nochtans is Albanië een land met enorme 
ekonomische mogelijkheden; agrarisch, in
dustrieel en toeristisch. Het bezit rijke bo
demschatten als chroom, koper, aardolie... 
Maar sinds de ,,heilstaat" in 1990 als een 
zeepbel uit elkaar gespat is, verkeert het 
land in chaos. Een staat met een landbouw
areaal dat voldoende voedsel zou moeten 
opleveren om 20 miljoen mensen te voeden, 
kan geen 3,5 miljoen inwoners het elemen
taire basisvoedsel bezorgen. Per gezin kan 
men per maand 1 kg rijst, 4 kg suiker, 2 kg 
bonen, 8 kg vlees, 3 I olie en 10 eieren 
krijgen. En 1 brood per dag. Dat is althans de 
teorie. 

De praktijk van alledag leert wat anders. 
De staatswinkels zijn leeg. Soms is er één 
produkt in beperkte mate verkrijgbaar. Daar-
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K4(M*lt̂  
Spanning om Frimout 

Op 23 maart 1992 zou in Florida een 
ruimteveer vertrekken met aan 

boord onder meer een astronaut uit 
Poperinge: Dirk Frimout. Voor de 
Vlaamse wetenschap een grote 

gebeurtenis. 
Over al wat goed en mis liep, een 
reportage, deze week in Knack. 

Geen hoop voor Somalië 

In Somalië hebben de mensen met alleen met 
hongersnood te kampen, maar ook met een niets 

ontziende burgeroorlog waarbij iedereen op 
iedereen schiet Een schokkend verslag van een 
bezoek aan Mogadishu, deze week in Knack 

Het doel van Preud'hommc 

Wat gebeurt er met KV Mechelen na het 
vertrek van voorzitter Cordier'' Wat gebeurt er 
met de verdediging van de Rode Duivels Twee 
vragen waarvan Michel Preud'homme wakker 

ligt Een gesprek, deze week in Knack 

Speciaal mannen 

Akteur Dustin Hoffman, schnjver Tim Krabbé, 
ontwerper Helmut Lang, vier keukenchefs en 

andere heren van stand, zij voeren het woor^ in 
een nummer dat ook vol mode zit. 

Deze week.in Weekend Knack 

En verder... 
•Wetstraat' Hennan De Croo over de PVV ea de 
regering • Sabena: m de lucht of aan de grond? • 
John Major, de Tones na Thatcher • Milieu: wat 
zijn de waterverdragen? • Media. Radio Donna • 

Kuituur. Monet 
'm Luik 

3 MAGAZINES INI: 
KNACK + WEEKEND 

+ TELE KNACK (64 pag.) 
ELKE WOENSDAG 

TE KOOP 

LANDUIT 

voor moet je dan uren in de rij staan, om dan 
vast te stellen dat de voorraad op is... 

De mensen zijn van bij de morgen tot de 
avond op stap, op zoek naar eten. Trouwens, 
wat zou je thuis doen? Daar is geen verwar
ming, zelfs geen licht en meestal ook geen 
water. 

Er is wel een welig tierende zwarte markt. 
Daar kan je een aantal dingen kopen, die 
officieel niet te verkrijgen zijn. Ze zijn erg 
duur en vaak moet je ze met vreemde valuta 
betalen. Onmogelijk met het salaris dat de 
modale Albanees verdient. Tenzij... je op een 
andere manier aan geld geraakt. De krimina-
liteit en de prostitutie nemen dan ook onrust
wekkend toe. 

KRUITVAT 
De armoede is algemeen. Het hoogste 

salaris bedraagt 1200 Lek, de wedde van bv. 
een professor; het laagst 900 Lek, het loon 
van een geschoold arbeider. Als je weet dat 1 
Lek gelijk is aan 1 Bfr., dan begrijp je dal een 
Albanees het elke maand met een honger-
loon moet stellen. Aangenomen dat de le
vensduurte (voor basisgoederen) ongeveer 
1/10 bedraagt van de onze, dan nog is het 
armoedig. Bovendien zijn luksegoederen 
even duur of duurder dan hier (wasmachine, 
frigo...). 

Er zijn daarenboven veel monden te vul
len. Altsanië heeft een jonge bevolking. Meer 
dan 53% is jonger dan 20 jaar. Het jaarlijks 
geboortecijfer bedraagt 25/1000, tweemaal 
het gemiddelde van Europa. Maar er is nu 
ook een ander rekord: Albanië heeft veruit 
het hoogste kindersterftecijfer, 59/1000 voor 
kinderen van O tot 1 jaar. 

De gezondheidszorg is erbarmelijk. Wij 
bezochten een twintigtal ziekenhuizen, pedi-
atrische instellingen en verzorgingstehuizen 
(weeshuizen, psichiatrische instellingen). 
Overal was het één ellende: kapotte bedden, 
geen of verhakkelde matrassen, geen lakens 
of dekens, geen verwarming, geen licht, 
geen medische apparatuur, geen sanitaire 
installaties, geen geneesmiddelen, geen 
eten... 

In de meeste scholen is het om te huilen: 
kapotte vensters, geen verwarming, geen 
licht, geen didaktische hulpmiddelen, geen 
sanitaire installaties... 

Armoede, onderontwikkeling, chaos, dat is 
Albanië in een notedop. Koppel daaraan de 
demografische ontwikkeling; de bevolking 
verdrievoudigde sinds de 2de wereldoorlog. 
Dan besef je dat dit een kruitvat is in het 
midden van Europa. 

,,Hier zit een strategie achter!", zo ver
klaarde ons dr. Salih Berisha, de voorzitter 
van de Demokratische Partij. ,,Met deze 
strategie van chaos en anarchie willen de 
kommunisten op een misdadige wijze aanto

nen dat onder de diktatuur alles beter was 
dan nu. Zo hebben zij de verkiezingen van 
verleden zondag willen beïnvloeden. Wij 
hebben deze verkiezingen geëist, omdat 
enkel de demokratische krachtendit land uit 
zijn vreselijke krisis kunnen halen". 

De verkiezingen van zondag j . l . kunnen 
inderdaad een belangrijk scharnierelement 
betekenen. Anderzijds staat het onzes in
ziens buiten kijf dat de Albanezen het onmo
gelijk op eigen kracht zullen kunnen rooien. 
Uit eigenbelang moeten wij een helpende 
hand uitsteken naar dit kruitvat. Dit oudste 
volk van Midden-Europa, de lllyriërs, ver
dient een overlevingskans. 

Karel Van Reeth 

VLAAMS-
ALBANESE 
VRIENDSCHAP 

In Vlaanderen werd recent een ver
eniging opgericht met de bedoeling om 
de Albanese kwestie ruimer bekend te 
maken, om de Albanezen te informeren 
over Vlaanderen, om bijstand te verle
nen aan de vluchtelingen ten onzent en 
om humanitaire hulpprojekten op te 
zetten. 

Belangstellenden voor Vlaams-Alba
nese Vriendschap kunnen terecht bij 
Gaby Baetens, Kapucijnenlaan 45 te 
9300 Aalst (053/77.39.23) of bij Nicole 
Lemmen, Zendelingenstraat 34 te 2100 
Antwerpen (03/235.56.26). 

Er bestaat ook een film over de 
tragiek van de Skipetaren of Albane
zen. Informatie hierover bij Beeldboek, 
Kol. Bourgstraat 90 te 1040 Brussel 
(02/733.25.64). 

MIQESIA SHQIPTARO-FLAMANE 

VLAAMS-ALBANESE VRIENDSCHAP 
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VOLKEN EN STATEN 

GEORGIERS 
De Georgiërs zijn ook in de Sovjet-Unie 

haantjes-de-voorste geweest. Ze laten zich 
als zodanig weer Icennen op woensdag 30 
januari 1991, door als eerste van alle Sovjet-
deelstaten een van Moskou onafhankelijk 
leger bij parlementsbeslissing op te richten. 

Net zoals de Balten organizeren zij — in 
april — een volksraadpleging zonder te 
wachten op die van Moskou, waaraan zij elke 
medewerking weigeren. Zij laten zich niet 
intimideren en spreken zich met 99,39% uit 
voor onafhankelijkheid, bij een opkomst van 
95,5%. Al herinneren zulke cijfers zeer aan 
de verafschuwde kommunistische manipula
ties, men mag gerust aannemen dat een 
duidelijke meerderheid opkomt voor een zelf
standige staat Georgië. Het Kremlin laat 
dadelijk weten dat het dit referendum als 
onwettig en dus als onbestaande beschouwt. 

Wat is echter, in deze stormachtige tijden, 
in de Scvjet-Unie wettig en onwettig? 

De Georgiërs herinneren, ter gelegenheid 
van hun referendum, aan de onafhankelijk
heidsverklaring van 26 mei 1918. Hun kort
stondige onafhankelijkheid, als mensjevisti-
sche republiek, werd in 1920 gewapender
hand ongedaan gemaakt door bolsjewisti
sche troepen. Zulke herinnering is natuurlijk 
niet van aard, het gezag van Moskou te 
verstevigen. Zelfs de Armeense en Azeri-
sche volksgroep in Georgië schijnen met de 
Georgische onafhankelijkheid in te stem
men. 

OSSETEN 
Het is niet mogelijk, over de Georgiërs in 

1991 te schrijven zonder de Osseten te 
vermelden. 

Reeds in 1990 werd bericht dat de naar 
zelfbeschikking snakkende Georgiërs de in 
hun (toen nog deel-)republiek levende Osse
ten en andere volksgroepen, een dergelijke 
zelfbeschikking niet gunden. 

Als gevolg daarvan zoeken de in Georgië 
wonende Osseten, in het zgn. Zuid-Ossetië, 
aansluiting bij Noord-Ossetië. Einde 1990 
roepen ze zelfs hun „zelfstandigheid" uit, 
waarschijnlijk als een eerste stap met het 
oog op latere aansluiting met het Noorden, 
dat nochtans slechts een deelgebied van de 
Russische Federatie is. 

Zijn die Georgiërs dan werkelijk zo onver
draagzaam? 

Voor een goed begrip van de zaak mag 
men, zoals steeds in nationaliteitenkwesties, 
de geschiedenis niet uit het oog verliezen. 

Half september nationalizeert het parle
ment alle bedrijven en bezittingen van de 
uiteenvallende Sovjet-Unie. De minister van 
Ekonomische Zaken verklaart dat de Sovjet
troepen voortaan als bezetters worden ge
brandmerkt en verzocht zullen worden het 
land te verlaten. 

Tevens beginnen heel wat parlementsle
den aan te dringen op het ontslag van 
president Zwad Gamsac/joerd/a, wie diktato-
riale neigingen ven/veten worden. 

Naar het einde van het jaar toe ontaardt 
deze tegenstelling tot een kleine burgeroor
log. Wij kunnen niet uitmaken of hierbij 
nationalistische tema's een rol spelen. 

Tegen het einde van het jaar ontaard
de de tegenstelling rond president 
Gamsachoerdiatot een kleine burger
oorlog, waar voor- en tegenstanders 
rake klappen uitdeelden. (foto ap) 

Niet eerder dan in de 17e eeuw zakten 
enkele duizenden Osseten, vanuit hun woon
gebied ten noorden van de Kaukasus, naar 
het zuidelijke Georgië af. Daar leefden zij 
grotendeels verstrooid tussen de Georgiërs; 
totdat de kommunisten in 1924, na driejaren 
onafhankelijkheid, het roer in handen na
men. Toen richtten zij het autonome gebied 
Zuid-Ossetië op. Daar wonen nu 65.000 van 
het totale aantal Ossetiërs in Georgië 
(164.000), samen met heel wat Georgiërs. 

De Georgiërs laten gelden dat Zuid-Osse
tië sedert het jaar 2000 voor Kristus door hen 
bewoond wordt. Zij kunnen niet dulden dat 
hun „gastvrijheid" nu op het verlies van een 
gedeelte van hun woongebied uitloopt. 

Zij schijnen niet bereid te zijn, weer een 
stuk grondgebied af te staan nadat hen door 
de Sovjet-Russen in 1924 al zoveel is ontno
men. 

Hoe begrijpelijk deze houding ook is, zij 
maakt de rekening van de Osseten niet. 

Dezen beseffen waarschijnlijk goed dat een 
volk zonder duidelijk afgelijnd grondgebied 
op lange termijn veroordeeld is. De Joden 
zijn op deze regel de wonderbare uitzonde
ring. 

Anderdeels kan men een sedert drie eeu
wen gevestigde volksgroep niet een zekere 
inheemsheid ontzeggen. Brussel is pas se
dert de vorige eeuw gedeeltelijk vertranst en 
zelfs de meest ekstreme Vlaams-nationalist 
is bereid, in een onafhankelijk Vlaanderen 
levensruimte te laten aan die Walen en 
verfransten. 

Het hangt er van af, hoeveel nationale 
autonomie Georgië op zijn grondgebied toe
laat. Dan zullen de kristelijke Zuid-Osseten 
eventueel niet geneigd zijn, bij hun noordelij
ke islamitische volksgenoten bescherming 
en aansluiting te zoeken. 

\> 
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Einde '90 schafte de nieuwe nationalistische regering van Georgië het 
autonomiestatuut van Zuid-Ossetië af. Hoe verwonderlijk is het dan dat de 
Osseten zich onafhankelijk verklaarden? Sedertdien houden de incidenten, 
zeg maar oorlog, zoals op zoveel plaatsen in het voormalig Oostblok aan. Met 
in de eerste plaats gewone mensen als vluchtelingen... 

KASIERS 

WAPENGEKLEÏÏER 
Maar het tegenovergestelde is gebeurd. 

Einde 1990 schaft de nieuwe nationalistische 
regering van Georgië het autonomiestatuut 
van Zuid-Ossetië af; kulturele autonomie 
wordt behouden. Hoe verwonderlijk is het 
dan dat de Osseten zich onafhankelijk ver
klaren? 

Sedertdien houden de incidenten, zeg 
maar de oorlog, tussen Georgiërs en Osse
ten niet op, met de onvermijdelijke doden en 
gewonden. 

In januari alleen al vluchten 5.000 Osseten 
naar het Noorden. In februari sluiten Georgi
sche arbeiders alle elektriciteitstoevoer naar 
Ossetië af. 

Het hele jaar door blijven incidenten men
senlevens eisen, zonder dat de Osseten echt 
overmand worden door de Georgiërs. 

Einde december verklaart het Zuidosse-
tisch parlement zelfs dat het gebied een 
oanfhankelijke republiek wordt {Samstsja-
blo), met als hoodstad Tsjinvaii (Ossetisch 
voor het Georgische Tsjinval). 

Vermeld dient toch dat de Sovjet-Unie, en 
president Gorbatsjov zelf, daar de rol van 
stokebrand spelen en de Osseten helpen 
tegen de Georgiërs, ook manu militari. 

De Abctiazen, die in het Noorden, en de 
Adzjaren, die in het Zuiden van Georgië, 
maar beiden langs de kusten van de Zwarte 
Zee wonen, hebben het met de vurige en 
zelfbewuste Georgiërs uiteraard niet gemak
kelijk. 

In de Sovjet-Unie genoten zij tenminste 
formeel een autonomie-statuut. De onafhan
kelijk geworden Georgiërs schaften het af en 
stuurden er prefekten heen. 

Er wonen nog andere, kleine volkssplin
ters in Georgië, bv. de Avaren. Kort na de 
Georgische onafhankelijkheid werden hun 
dorpen een tijd lang geblokkeerd. 

Daarop verkozen duizenden Avaren weg 
te trekken naar de autonome socialistische 
Sovjet-republiek Dagestan, binnen de Russi
sche Federatie, waar de meeste Avaren thuis 
zijn. 

REVANCHE 
in oktober rommelt het bij de Tsjetsjenen 

en Ingoesjen, die samen — eveneens binnen 
de Russische Federatie, dichtbij de Kauka-
sus — ook een ,,autonome socialistische 
Sovjet-republiek" vormen. 

Soldaten uit deze volksgroepen verenigen 
zich onder de leiding van een generaal 

Doedajev tegen de heerschappij van Rus
land. Het staat vast dat de Ingoesjen een 
eitje te pellen hebben met de (kommunisti-
sche) Russen. Door dezen werden zij im
mers met duizenden vanuit hun Kaukasisch 
woongebied naar het Middenaziatische Ka-
zal<hstan overgebracht; als straf voor of als 
voorzorg tegen kollaboratie met de Duitse 
troepen tijdens de tweede wereldoorlog. 

Begin november treedt de republiek uit de 
Russische Federatie. De president van deze 
laatste, Boris Jeltsin, reageert dadelijk en 
krachtdadig; hij vaardigt een aanhoudings
bevel uit tegen de inmiddels tot staatshoofd 
uitgeroepen opstandige generaal, roept de 
noodtoestand uit en stuurt troepen. 

De militie van de republiek treedt echter zo 
kordaat op dat de Russische troepen het 
gebied moeten verlaten. 

President Jeltsin krijgt bovendien tegen
wind van zijn eigen parlement. Dit meent dat 
het niet opgaat, de noodtoestand per dekreet 
in te voeren. Het beveelt een politieke oplos
sing aan. Jeltsin legt zich daar bij neer. In 
tegenstelling tot wat hij vroeger voorgehou
den had, stemt hij er mee in dat een afvaardi
ging van het Russische parlement gaat on
derhandelen met de rebellenleiders. 

Rusland wordt in het Westen al te licht
vaardig gelijkgesteld met de Russische Fe
deratie. Deze echter reikt van Sint-Peters
burg aan de Oostzee tot Vladivostolt aan de 
Stille Oceaan. Alleen al in het zgn. Europese 
gedeelte, dat aardrijkskundig gesproken 
door het Oeralgebergte beperkt wordt, bevin
den zich dertien ,,autonome socialistische 
Sovjet-republieken". 

In juni moeten de gezagdragers van Da
gestan, een van deze republieken, de nood
toestand uitroepen nadat regeringstroepen 
een betoging van islamieten uiteengeslagen 
hadden. De onlusten zouden verband hou
den met een beperking van het aantal Mek
kabedevaarders. 

In Dagestan wonen wel dertig kleine volks
delen bijeen en ondereen. Zolang het gang
bare mening blijft dat in een (deel)staat de 
grootste of sterkste groep baas hoort te zijn 
over de anderen, zal ook daar rebellie en 
repressie heersen. 

Het zou ons dan ook ten zeerste venwon-
deren dat wij in ons overzicht van 1992 niet 
ook over moeilijkheden in de Komi, Basjkiri-
sctie, Oedmoertische en al die andere auto
nome republieken en gebieden zouden moe
ten berichten. 

Karel Jansegers 
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WIJ IN EUROPA 

VREUGDE BIJ KORSIKANEN... 
ONTGOOCHELING BIJ BRETOENEN 

Meer dan 1 op 5 Korsikanen stemde zon
dag j . l . nationalistisch, de Bretoense regio-
nalisten daarentegen zitten in zak en as; ze 
haalden nauwelijks 3,5% van de stemmen. 
Gustave Alirol, voorzitter van de Partit Occi-
tan, behaalde tijdens de eerste ronde van de 
kantonnale verkiezingen in de Haute-Loire 
14,7% van de stemmen. Een fraai resultaat, 
maar al bij al toch minder dan ven/vacht. 

In Korsika kwamen twee nationalistische 
lijsten op: de Corsica Nazione en de Mouve
ment pour l'autodéterm'matior). 

EdmondSimeoni, de historische leider van 
het Korsikaans nationalisme en broer van 
Max Simeoni, onze Korsikaanse verkozene 
in het EP, trok de lijst van de Corsica 
Nazione. Zijn lijst behaalde bijna 14% van de 
stemmen en wordt daarmee de tweede partij 
van Korsika. De Mouvement pour l'autodé-
termination behaalde 7,5% van de stemmen. 
Samen ruim 21%, of een verdubbeling van 
het resultaat van 1986. Tijdens die regionale 
verkiezingen behaalden de nationalisten im
mers 9%! 

In Korsika vindt volgende zondag een 
tweede ronde plaats zodat we pas dan zullen 
weten hoeveel van de 51 Korsikaanse zetels 
door nationalisten zullen worden ingenomen. 

In Bretagne was de ontgoocheling groot. 
Christian Guyonvarc'ti, lid van het Partijbe
stuur van de Union Démocratique Bretonne, 
vertelde ons dat de klap bijzonder hard 
aankomt. 

,,Voor tiet eerst waren we erin geslaagd 
gemeensctiappelijl(e lijsten in te dienen met 
kandidaten van de UDB, de POBL en Em-
gann. We dachten een bijzonder goede kam
panje te voeren. Onze verkiezingsmeetings 
werden goed bijgewoond. Het bezoek van 
Jaak Vandemeulebroucke halven/vege fe
bruari kwam in de pers ruim aan bod. Onze 
affichage was alomtegenwoordig, de milita-
nen entoesiast. Voor het eerst verspreidden 
we ook een huis-aan-huis-folder in bijna alle 
Bretoense brievenbussen. Toch halen we 
maar 3,5%!" 

Guyonvarc'h wijt dit slechte resultaat 
deels aan de rol van de massamedia. De 
Bretoense regionalisten hadden geen toe
gang tot de televisieuitzendingen, zelfs met 
op het lokale FR3. Een beweging als Genera
tion Ecologie daarentegen, met de Franse 
Milieuminister Brice Lalonde, was bijna da
gelijks op TV. Maar op het terrein was 
Generation Ecologie nauwelijks in het straat
beeld. 

„In Bretagne slaagden ze er met moeite in 
hun lijsten in te dienen. Nergens hingen 
affiches uit. Ze organiseerden geen enkele 
meeting... en toch haalt Generation Ecologie 
in Bretagne 9% van de stemmen...", zo 
vertelde Guyonvarc'h. 

Edmond Simeoni, broer van iVlax. 

Gustave Alirol deed het dus niet slecht en 
behaalde 14,7% van de stemmen. Een goed 
resultaat dat wat overschaduwd wordt door 
het feit dat de kantonnale verkiezingen in 
twee ronden worden afgewerkt. 

Gustave Alirol zal aan die tweede ronde 
deelnemen, net zoals in 1986. Hij haalde 
toen als tegenkandidaat van de UDF-CDS-
kandidaat 46% van de stemmen. Maar hij 
was toen wel de enige uitdager van de 
zetelende CDS'er. Nu lijkt het erop dat meer
dere kandidaten het UDF-blok zullen probe
ren te verslaan wat natuurlijk zal wegen op 
Alirol's rezultaat. 

De regionalisten van de Franse Vijfhoek 
blijven niet bij de pakken zitten. Reeds op 6 
april komen de EVA-partijen uit Frankrijk 
bijeen om verdere samenwerking en strate
gie uit te werken. 

Bart Staes 
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EEN TERUGBLIK 
OP HET KOMMUNISME 

N strijd met wat men zou kunnen ver
wachten (en vrezen) stelt Jan Debrouwe-
re zijn persoon niet „en vedette". Over 
de auteur zelf Is er enl̂ el spral<e in het 
„woord vooraf" van de hand van Leo 
Michielsen, en in de aanloop en in het 
besluit van het boek: „Bij wijze van 
inleiding" (biz. 11-15), „Bij wijze van 
Envoi" (bIz. 183-184). Sporadisch treedt 
hij zelf nog enkel naar buiten in enkele 
van de acht hoofdstukken die het „cor

pus" van het boek vormen. 

Jan Debrouwere is geen ekspansieve na
tuur, maar toch verneemt de lezer heel wat 
over de schrijver, wiens grootvader, August 
Debrouwere, huisschilder van beroep, reeds 
in de vorige eeuw een leidend militant was in 
de socilistische vakbeweging en, na de eer
ste wereldoorlog, in de ,,Vlaamse federatie 
van de Communistische Parij", waar hij de 
funktie van sekretaris vervulde. August De
brouwere trad echter niet toe tot de in 1921 
opgerichte „Communistische Partij van Bel
gië", omdat hij er zich als Vlaamsbewuste 
marxist niet thuis kon voelen. Hij bleef tot zijn 
dood (in 1935) politiek betrokken bij marxis-
tisch-geïnspireerde aktiviteiten. 

De vader van Jan Debrouwere was een 
socialistisch onderwijzer te Antwerpen, lid 
van het ABVV en van de Belgische Werklie
denpartij (zoals de socialistische partij toen 
nog heette). Hij had banden met het verzet 
tijdens de bezetting. 

Na ateneumstudies was Jan Debrouwere 
zelf één jaar lid van de Belgische Werklie-
denpartij, maar in 1949 trad hij toe tot de 
Communistische Partij van België. Hij zal er 
40 jaar een belangrijke rol vervullen; redak-
teur van De Rode Vaan vanaf 1952, korres-
pondent te Berlijn tot 1962, lid van het 
Centraal-Komitee en van het Politiek Bureau, 
persdirekteur, partijverantwoordelijke voor 
het Antwerpse, en (wat voor dit boek zeer 
belangrijk is) ongeveer 15 jaar internationaal 
partijsekretaris. 

Wij blijven hierbij stilstaan omdat Jan De
brouwere één van de bij ons weten vrij 
zeldzame marxisten van de derde generatie 
is, een man met een linkse politieke traditie, 
van huisuit vertrouwd met vele aspekten van 
het binnen- en buitenlandse kommunistische 
partijleven. Hij is geen kommunistische be
keerling, geen neofiet, maar een kritisch 
ingesteld kommunist, die van nature uit de 
neiging heeft ironisch te oordelen over linkse 
rituelen, spraakgebruik, verouderde termino
logie en over het paard getilde partijleiders. 
Dit is voelbaar in heel het boek, zonder dat 
het aanleiding geeft tot persoonlijke aanval

len op binnenlandse al dan niet ex-partijka
meraden. Het maakt de lektuur aangenaam 
en neemt niet de vormen aan van nestbevui
ling, zelfbeklag en zelfverheertijking. 

Het zal de lezers van dit weekblad vermoe
delijk interesseren dat Jan Debrouwere over 
zich zelf zegt dat zijn Vlaams bewustzijn 
aanvankelijk lauw was, maar zich sterk ont
wikkelde als een reaktie tegen het onbegrip 
van de Franstalige leiding van de Belgische 
Communistische Parij. Hij werd lid van de 
Lodewijk De Raet-Stichting (1962), federa
list, herontdekte de Vlaamsbewuste inslag 
die de kommunistische partij kenmerkte in 
de tussenoorlogse jaren, toen de oud-aktivist 
Jef Van Extergem een betekenisvolle invloed 
in de partij had en De Rode Vaan omgedoopt 

Bi) tiet Oavkisfonds verscheen zo 
pas een boek van Jan Debrouwe
re: Waarom valt Icarus? Het com-
mmistisch netwerk. Het werd ge
schreven naar aanleiding van de 
Ineenstorting van hot kommunis-
me, door een auteur die zelf nauw 
betroidcen was bi] dit histodsch 
en nog niet volledig al^eronde 
gebeuren. Hl] plaatst zi}n onder
werp op een meer dan een eeuw 
omvattende achtergrond, gaat op 
TOék mar de oorzaken en (voor 
zover mogelijk) naar de gevolgen 
van dit tn de moderne geschiede
nis unieke proces van zelfde-
struktle. Debrouwere schrijft over 
zijn eigen betrokkenheid en me
ningen ter zake. Dat alles In 
slechts een 2(K)-tal biacfacijden, 
wat wet een moeilijk taak moet 

zijn. 

werd in Het Vlaamsche Volk (in 1937). Over 
het politieke Vlaams-nationalisme, de kolla-
boratle en verwante onderwerpen wordt in dit 
boek weinig en nooit krenkend geschreven, 
al behoort Jan Debrouwere zelf vanzelfspre
kend tot een totaal anders geïnspireerde 
gedachtenstroming. 

De inhoud van de acht, meestal zeer 
substantiële hoofdstukken van Jan Debrou-
were's boek kan in het raam van dit artikel 
slechts in vogelvlucht even aangeduid wor
den. De schrijver volgt geen kronologisch 
schema, en vangt aan met wat tijdens de 
jongste jaren en maanden is gebeurd: ,,0p 
de Jakobsladder, neerwaarts" (bIz. 17-32). 
Het is de beschrijving van de totale onder

gang van het „reële socialisme", waaraan 
ook de perestroika niets kon veranderen. ,,ln 
feite heeft de perestroika — aldus Debrouwe
re — alleen maar aan het licht gebracht wat 
voor een hopeloze janboel de „socialisti
sche" planekonomie, de „Kommandowirt-
schaft", en ga zo maar door, wel geworden 
was" (bIz. 25). 

Volgens de auteur waren de noodlotssig
nalen nochtans talrijk geweest: de Berlijnse 
opstand in juni 1953, in 1956 de ontluistering 
van Stalin door Kroetsjov, de opstand in 
Boedapest in 1953, het onvatbare Chinese 
fenomeen, de muur van Bertijn (augustus 
1961), de machtsgreep van Rusland en zijn 
bondgenoten in Praag, de inval in Afghani
stan, enz. enz. Het is opvallend met welke 
hardnekkigheid velen blind bleven voor de 
draagwijdte van deze gebeurtenissen, en 
zich zelf een rad voor de ogen draaiden, 
terwijl vanzelfsprekend zeer veel anderen de 
kommunistische rangen vertieten, uit over
tuiging of uit opportunisme. 

Hierop volgt een tweede hoofdstuk onder 
de titel „de kleine planeet van de communis
ten" (bIz. 33-63). Komen achtereenvolgens 
aan de beurt: Parti communiste Franpais, de 
communistische partijen van Nedertand, de 
VSA,van Italië. Wie de Franse politiek enkele 
decennia gevolgd heeft, vindt hier geen 
nieuws over mensen en gebeurtenissen. 
Over Thorez, Duclos, Marty, Aragon (als 
„politikus"!), Sartre enz., enz.: we hebben 
er van meetaf aan onze mening over gehad. 
In wat Debrouwere erover schrijft zien we 
geen aanleiding om ons ongunstig oordeel te 
milderen. Blijft de vraag: Hoe is het mogelijk 
dat een partij, eens de grootste van Frankrijk, 
tot en met Marchais geen oog gehad heeft 
voor de werkelijkheid, en haar eigen uithol
ling onvermoeibaar voortgezet heeft? Het 
toeval wil dat we in de jaren vijftig hierover 
met Jan Debrouwere enkele gesprekken ge
voerd hebben. Ook toen reeds (dus in tempo
re non suspecte) stond hij kritisch tegenover 
de leiding van de Franse kommunistische 
partij. 

Wat hij vertelt over de kommunistische 
partij in de VSA werd bij ons weten zelden of 
nooit in Vlaanderen gepubliceerd. Dat geldt 
in zekere mate ook voor de evolutie van de 
Italiaanse kommunisten, al is Gramsci en zijn 
filosofie wél steeds in intellektuele kringen 
aktueel geweest. Ik had menigmaal de in
druk: vooral in niet-kommunistische kringen, 
waar men een stelregel van wijlen e.p. von 
Nell-Breuning s.j. indachtig was; om een 
politiek verschijnsel te bestrijden, moet men 
het in de eerste plaats zeer goed kennen. 
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seerde wereld reeds in een ander stadium. 
Het brengt hem logischerwijze tot de vraag
stelling: „Nog ruimte voor linies en een 
Europees progressisme?" (hoofdstuk V, biz. 
126-155). Debrouwere maakt het zich niet 
gemakkelijk. Hij venwijst andermaal naar een 
stuk geschiedenis van het kommunisme in 
Rusland, in de DDR, en waagt zich zelfs aan 
een reeks voorstellen (bIz. 145 en vgl.) die, 
volgens hem, het uitgangspunt kunnen zijn 
van een nieuwe poging om Staat en maat
schappij in vrijheid en pluralisme heen te 
helpen over de begrenzingen van een socia
le marktekonomie, zoals we die thans ken
nen. Hierbij komt hij nogal verrassend voor 
de dag met het (in de werkelijkheid onvol
maakt funktionerende) Amerikaanse check-
and balance-sisteem in de geest van John 
Adams, de tweede president van de VSA 
(bIz. 151). Interessant is de referentie naar 
Vonck en Verlooy (bIz. 153). 

EEN ERVAREN MAN 

Jan Oeoruuwere is met zijn boek zeker mei uitgepraat. (foto Lutz Masanetz) 

Hoe kommunistische (en vermoedelijk ook 
andere) partijen kunnen vervreemden van de 
maatschappelijke en politieke kontingentie, 
blijkt nog duidelijker in hoofdstuk lil:,,Micro-
cosmos ,,a la beige" (blz. 64-92). In iets 
minder dan dertig bladzijden wordt ons een 
beknopte historische schets gegeven van de 
op- en ondergang, en vooral van de dwaal
wegen van de Kommunistische partij van 
België. We meenden dit verhaal te kennen, 
maar zelfs dan staat men versteld over het 
gebrek aan kontakt met de realiteit in België 
— en in Vlaanderen! — bij een partijleiding 
waarin Edgar Lalmand blijkbaar behept was 
met anti-Vlaamse vooroordelen waarvan 
men zou gedacht hebben dat ze alleen bij de 
van haar volk vervreemde Franstalige bour
geoisie nog leefden. 

ONOPGELOSTE VRAGEN 
In een meer dan dertig blz. (blz. 93-125) 

tellend hoofdstuk IV („Stalinisme of de ver-
mijdelijke fataliteit van de spookrijder") doet 

Jan Debrouwere vervolgens o.i. een onmo
gelijke poging om ,,in a nutshell" enkele 
basisbegrippen van Marxistische filosofie in 
reliëf te zetten, en een verklaring te zoeken 
van de opkomst van een definitief en alles 
verpletterend anti-demokratisch Stalinisme. 
Schrijver is ervan overtuigd dat die evolutie 
kon vermeden worden en niet fataal was. Hij 
verwijst naar de pogingen van Garaudy, om 
los te komen van het Stalinisme en de 
gevolgen ervan, op de ongebruikte kansen 
die zich aanboden in de sfeer van het pro-
gressistisch katolicisme. De zestiger jaren 
konden, volgens Debrouwere, de aanzet ge
weest zijn van een herboren en pluralistisch 
socialisme. Als een mokerslag kwam in die 
jaren de inval van de kommunistische legers 
in Praag (21 augustus 1968). „Communisten 
waren wanhopig. Anderen juichten" (blz. 
118). Volgt dan een korte uiteenzetting over 
de nagelaten leegte (blz. 124). De schrijver 
zegt uitdrukkelijk dat ook de destijds door 
Garaudy en anderen geziene mogelijkheden 
thans alweer verouderd zijn. In het spoor van 
de techniek, de wetenschap, de evolutie van 
de sociale klassen zelf is de geïndustriali-

Over Debrouwere's toekomstbeeld blijven 
we skeptisch. Hij heeft in elk geval een 
andere opvatting dan het huidige thans voor
al in kristelijke kringen verspreide ,,progres
sisme", waarvan de aanhangers in dit boek 
geen argumenten hoeven te zoeken. De 
schrijver heeft te veel meegemaakt... en 
neemt afscheid van zijn lezers met veel 
vragen die momenteel niemand kan beant
woorden. Hij waarschuwt onmiskenbaar te
gen een „conservatisme dat van zichzelf 
veronderstelt dat het progressief is. Dat 
wordt een relict van het verleden" (blz. 144). 

Deze ervaren politikus breekt het kontakt 
met zijn lezerspubliek niet zo bruusk af. Hij 
velt vooraf een onthutsend-vernietigend oor
deel over de onvoorstelbare ekonomische 
chaos die de Sovjet-Unie geworden was en 
nog is. Zijn oordeel over het Russische volk 
hadden we minder negatief verwacht. In 
,,van mensen en dingen" (hoofdstuk VII, blz. 
167-179) spreekt hij niet zonder charme over 
personen die hij op zijn levensweg ontmoet 
heeft: Terfve, Jean en Isabelle Blume, Bur-
nelle, Pierre Joye, Frans van den Brande, 
enz., enz. Ook niet-kommunisten maken 
vaak een goede beurt, al hebben sommigen 
van hen hem fel bekampt: Jos Van Eynde. In 
de socialistische oud-minister Vranckx heeft 
hij een in-goed mens ontdekt (wat met onze 
eigen ervaring overeenstemt). Met Toon Van 
Overstraeten en Maurits Van Haegendoren 
ging hij graag om (blz. 176). Toen hij in de 
Antwerpse Provincieraad zetelde vlotten de 
gesprekken goed met CVP-ers als Guido 
Verhaegen, René Loos, mevr. Paule Daems-
Van Ussel. 

Debrouwere is met dit boek zeker niet 
uitgepraat. Van het internationale kommu
nisme in zijn organisatorische vorm, al dan 
niet als „vredesbeweging" gekamoefleerd... 
(blz. 69-70) moet hij veel meer weten dan hij 
nu schrijft. Over de lamentabele mislukking 
van de kommunisten in de Antwerpse haven 
rapporteert en oordeelt hij beheerst (blz. 71-

I> 
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OVERZICHT 
VAN HET INTERNATIONAAL 

72). Dat heeft hij allicht geleerd bij pater 
Karel Van Isacker s.j., met wie hij blijl<baar 
graag omgaat en die hem aanmoedigde om 
dit moeilijke boek te schrijven. 

Het verwondert ons dat Jan Debrouwere, 
die zo intens het Belgische en internationale 
kommunisme beleefd heeft, tenslotte geen 
oog schijnt te hebben voor wat, naar onze 
mening, hét kernpunt Is van het door de 
Sovjet-Unie beheerste en thans ter ziele 
gegane kommunisme, nl. de onweerstaan
bare kracht van een diktatuur die aanvanke
lijk schijnt te slagen, de geweldige zuigkracht 
van de macht „an sich". Niemand zal ons 
van simpatie voor het Stalinisme verdenken, 
maar Debrouwere's vreselijk oordeel over 
Stalin vinden we historisch en psichologisch 
onvoldoende gemotiveerd (Debrouwere blijkt 
nochtans Machiavelli te kennen). Ondanks 
de uitgebrachte kennis van zijn stof geeft hij 
geen schets van de échte buitenlandse en 
militaire politiek van Moskou, die heel wat 
anders was dan de kommunistische propa-
gandatema's. Tsjitsjerin, Sjaposnikov (groot
vader van de huidige minister van Landver-
dediging van Rusland), Blücher-Galen e.a. 
worden zelfs niet vernoemd. Duitse gene
raals en maarschalken als von Seeckten von 
Manstein vonden in het Kremlin meer gehoor 
dan Dimitroy en andere kommunistische lei
ders die niet tot de ,,inner circle" van de 
macht behoorden. Dat een zo goed kenner 
van de DDR als Jan Debrouwere geen ge
wag maakt van de (ook toen de DDR nog 
bestond), wel zeer biezondere en uitsteken
de betrekkingen tussen grote DDR-bedrijven 
en sommige financiële en industriële groot
machten in de Bondsrepubliek verbaast ons. 

Er was de ,,Ostpolitik" van Willy Brandt 
mar ondertussen hielpen Westduitse ban
kiers de DDR over haar vervaldagen heen. 
De door alle ,,progressisten" ter wereld ge
smade Franz-Joseph Strauss had nauwere 
betrekkingen met de échte machtigen van 
het Sovjet-Rijk dan de tegen hem manifeste
rende linksen! Die onzichtbare machtsuitoe
fening (d.w.z. de echte machtsuitoefening) 
gaat verder. Daarom denken we dat Debrou
were's toekomstvenwachtingen ook ditmaal 
niet bewaarheid zullen worden. 

Het is vrijwel ondenkbaar dat Jan Debrou
were het bij dit boek zal laten. We zien 
nieuwsgierig uit naar wat hij nog te zeggen 
heeft. Nog een paar bedenkingen: Marcuse 
werd door sommige oude Vlaams-nationalis
ten (zoals ikzelf) aandachtiger gelezen dan 
door Debrouwere (biz. 90). We hadden ver
wacht dat Georges Sorel ergens zou ver
noemd worden. Sorel's Considerations sur la 
violence leren ons veel over het o.i. niet te 
vermijden Stalinisme. 

En tenslotte: waar blijft in dit boek Hendrik 
de Man, één van onze zeldzame landgeno
ten die in de evolutie van de sociaal-demo-
kratie een internationale rol vervuld heeft? 

Hektor De Bruyne 
Eresenator, Oud-minister 

— Waarom valt Icarus? Het communistisch net
werk. Jan Debrouwere. Uitg. Davidsfonds, Leu
ven. 1992. 208 biz., 495 fr. 
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MILIEUBELEID 
Globale problemen zoals klimaatsveran

dering ingevolge het broeikaseffekt maken 
duidelijk dat we te maken hebben met een 
kompleks ekologisch sisteem, dat niet plaat
selijk of landelijk, maar wereldwijd wordt 
bedreigd. Milieurampen zoals te Bhopal, 
Tsjernobyl en Bazel tonen eveneens de 
noodzaak van een internationaal gekoördi-
neerd optreden aan. 

WEGWIJS 
De jongste jaren geven dan ook een 

opeenvolging van internationale bijeenkom
sten over milieuvraagstukken en een eksplo-
sieve uitbouw van het internationale milieu
recht te zien. Tot nog toe ontbrak in het 
Nederlandse taalgebied een overzichtelijke 
informatiebron voor wie zijn weg zoekt door
heen het groeiende internationale milieu
recht. De Belgische Vereniging voor Milieu
recht en uitgeverij Story-Scientia hebben 
deze leemte opgevuld door in hun milieuboe-
kenreeks een Inleiding tot het internationaal 
en Europees milieurecht uit te geven. 

In een eerste deel van dit boek behandelt 
Frank Ingelaere, vroeger kabinetsmedewer
ker van minister van Ontwikkelingssamen
werking André Geens en nu van gemeen
schapsminister Johan Sauwens, het milieu
beleid van de Verenigde Naties. Daarbij gaat 

Ons kompleks ekologisch sisteem 
wordt wereldwijd bedreigd. 

24 

hij eerst in op de institutionele en financiële 
aspekten van deze VN-aktiviteiten vanaf de 
oprichting in 1972 van UNEP, het Milieupro
gramma van de VN, tot aan de opkomst van 
het begrip van de,,duurzame ontwikkeling", 
dat is voortgesproten uit de werkzaamheden 
van de Kommissie Brundtland. Het verslag 
van deze kommissie ligt mede aan de basis 
van de VN-konferentie over Milieu en Ontwik
keling, die in juni 1992 te Rio de Janeiro 
wordt georganiseerd en die de milieube
scherming zal bezien in de bredere kontekst 
van ontwikkelingsproblemen zoals de schul
denlast van de Derde Wereld en de Noord-
Zuid handel. 

In de daaropvolgende hoofdstukken wor
den de sektoriële milieuvraagstukken (indus
triële-, lucht- en waterverontreiniging, fauna 
en flora, de bevolkingsproblematiek) en de 
maatregelen terzake van de diverse VN-
organisaties besproken. 

HANDIG OVERZICHT 
In het tweede deel schetst Luc Lavrysen, 

referendaris bij het Arbitragehof, de ontwik
keling van het milieubeleid als een volwaar
dig beleidsdomein van de EG en belicht hij 
de juridische grondslagen, instrumenten en 
organen van dit beleid. Tevens wordt een 
overzicht gegeven van de belangrijkste mi
lieurichtlijnen van de EG. 

In het derde deel bespreekt Chris Vanden 
Bilcke, voormalig kabinetsmedewerker van 
staatssekretaris Miet Smet, het ontstaan, de 
werking en de resultaten van de milieupro
gramma's van de volgende instellingen: de 
OESO, de Ekonomische Kommissie van Eu
ropa, de Raad van Europa, de NAVO, de 
GVSE, de G24 en de Benelux. De weerslag 
op het merendeel van deze instellingen van 
de nieuwe milieuprioriteiten van de Oosteu-
ropese landen loopt als een rode draad door 
dit laatste deel. 

Tenslotte wordt de lezer in de bijlagen een 
handig overzicht aangereikt van de vind
plaatsen van internationale en Europese in
strumenten op het gebied van leefmilieu. 

(red.) 

— Inleiding tot het Internationaal en Europees 
Milieurecht. Uitg. E. Story-ScientIa 
(078/11.68.68). 226 biz., 1.230 fr. Te bekomen 
bij de Belgische Vereniging voor Milieurecht, 
Seminarie voor Milieurecht, RUG, Universiteits
laan 4, 9000 Gent (091/25.76.51). 



FILM-TRILOGIE MET 
RUBENS VOLTOOID 

D
E films van het duo Van de 
Perre-Stevens werden opgevat 
en uitgewerkt als „kunstwerken 
over kunst" en aldus hoog ge
waardeerd in het buitenland... 
en dit op de belangrijkste festi
vals voor kunstfilms. 

De Rubens-produktie zet de 
kroon op het werk, want deze 
laatste aflevering profiteert van 
de ervaring van de twee voor

gaande dubbelfilms en steunt bovendien op 
het gedurfde en originele boek Rubens pro
feet van Moderne Kunst dat in 1984 ver
scheen. Voor dit boek werd Harold Van de 
Perre in 1988 met de provinciale prijs voor 
Letterkunde van Oost-Vlaanderen bekroond. 

VADER DER MODERNEN 
Het eerste filmluik over Rubens laat voor

eerst zien hoe Rubens de grote Noordeuro-
pese sintese brengt van de klassieke kui
tuur: Hellas en het antieke Rome en de 
renaissance-meesters als Michelangelo, Ra
fael, Da Vinci, Titiaan, Tintoretto, Caravaggio 
en anderen. Rubens weet hen met zijn per
soonlijk kracht in zijn barokstijl te vervlech
ten. 

Me\ deze kracht weet hij ook de kunste
naars tot op vandaag te bevruchten: Wat-
teau, Fragonard, Boucher in Frankrijk; Rey
nolds en Gainsborough in Engeland zien als 
rococo-kunstenaars in Rubens hun leer
meester. 

De grote romantici, aangevoerd door Dela
croix, ontdekken nadien in zijn werken het 
heroïsch elan. In Engeland ontdekt Consta
ble in Rubens' landschappen de belangrijk-

RUBENS OP TV 
Wie de derde aflevering van de TV-

film-trilogie niet wil missen noteert nu 
reeds data en uren. 
— Rubens, Synthese van het Klassieke 
—Profeet van het Moderne, donderdag 
2 april om 20u.30 op TV2. 
— Het Feest van de Schilderkunst, 
donderdag 9 april om 20u.30 op TV2. 

ste eigenschappen waarmee hij nadien de 
Engelandschapskunst op het moderne spoor 
weet te zetten. 

Inmiddels vinden de impressionisten in 
Frankrijk bij Rubens hun gading. Cézanne 
bestudeert in zijn werken het blok- en bolvor-

Het verhaal Is bekend: kunste
naar en WkJ-medeweflter Herold 
Van de Perre is de archftekt van 
de ̂ sie en de scenario's voor de 
monumentale TV-film-triiogle 
over de drie Vlaamse universele 
geniën Van Eyck, Breughel, Ru-
tem. 
Zowat tien Jaar lang heeft hij zijn 
visie eerst uitgetest in zijn v ^ 
besproken en voordrachten die 
hij in Vlaanderen én in het buiten
land (Nedeiland, Dulteland, Itelië, 
Zaïre, Rwanda, Burundi} hiekj. 
Samen met regisseur Anton Ste
vens van BRTN-Dlenst Kcinsf zet
te hij zijn entoesiasme en schou
ders onder het fllmprojekt, tot 
vreugde van velen en tot spijt (en 
soms nijd) van anderen. Want de 
persoonlijke visie van Van de 
Perre werd hem niet altijd in dank 
afgenomen. 
Maar „kunstweilten hebben altijd 
gelijk", aldus R.H. Marijnlssen, 
de kunsthistorikus met de ge
vleugelde en ongezouten uitspra
ken. 
Nu het monumei^le drieluik af
gerond is stellen wij onze lezers 
graag de Rubens-afleveringen 
voor. 

mig organisch opbouwsisteem, Renoir be
studeert de naakten van Rubens, Van Gogh 
wordt door Rubens letterlijk bekeerd tot de 
kleur. Ensor roemt Rubens als de vader der 
modernen, Rik Wouters ontdekt in zijn wer
ken een fauvistische roes! 

Vanuit zijn artistieke gevoeligheid en de 
aktuele tendenzen toont Van de Perre in de 
werken van Rubens het futuristisch principe, 
het geometrisch- en lirisch-abstrakte princi
pe, het filmisch principe en het kosmisch 
principe. 

De invloeden van de antieke kuituur 
en de renaissance-meesters verwerkt 
Rubens in zijn Kruisoprichting. 

(Tekening naar Laokoon van Ru
bens.) 

In deel II tonen Van de Perre en Stevens 
op schitterende wijze Rubens als komposito-
risch genie, de evolutie van zijn penseel
streek, het unieke van zijn olieverfschetsen, 
en hoe wij vandaaruit de grote olieverfdoe
ken kunnen genieten; maar ook hoe wij het 
verschil kunnen zien tussen wat Rubens zelf 
heeft geschilderd en wat het atelier-zonder-
ziel heeft ,,afgemaakt", in de dodende zin 
van het woord. 

In stijgende lijn wordt Rubens belicht als 
de meest muzikale der schilders in een 
prachtige vergelijking tussen De Hemelvaart 
van Maria (uit de Antwerpse katedraaQ en 
een cantate van Bach. 
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Naast het hymnische, het ascetische en het eterische naakt is Rubens ooit de 
schepper van onmatige naaltten. Hun bachanale wereld werd in onze eeuw 
door Fillini in Satyricon op Rubensiaanse wijze In filmtaal gezet. Rechts zoals 
Rubens Bachus zag. 

Vanuit dit lirisch elan vernieuwt Rubens, 
volgens Van de Perre, de sciiilderkunst en 
kreëert hij een kosmische ruimte waarmee 
hij het revolutionaire breekpunt betekent met 
de statische opvattingen van de renaissance 
over ruimte, mens en wereld. In zijn lirisch-
dinamische scheppingen voelt Rubens dat 
ruimte, mens en wereld aan een eerder 
chaotisch bestaan onderworpen zijn. In deze 
chaos zoekt Rubens op scheppende wijze 
naar orde. Met deze dinamische opvatting 
staat hij midden onze tijd. 

Deel II besluit met een even onthutsende 
als schitterende vergelijking (verschil én ver
gelijking) van Rubens' Allegorie Van De 
Oorlog met Picasso's Guernica. 

Met de konfrontatie van deze twee sintese-
geniën vervloeien verleden en heden tot het 
nu en altijd en eindigt deze Rubensontmoe
ting. 

BEELDEND MONUMENT 
De Rubensfilm besluit zowat zes uur film 

(!) over Van Eyck, Breugel en Rubens (tel
kens twee afleveringen van ongeveer 50 
min. per meester). 

Van De Perre is er in geslaagd zesmaal 
opnieuw een originele konstruktie te vinden 
waarin hij op zeer persoonlijke wijze zijn 
verruimde visie brengt over deze drie wereld-
geniën. Daarover zegt Koen Uvin: „Van de 
Perre en Stevens blijven trouw aan een 
erkenning rond drie polen die in elke grote 
Kunst weerklank vinden, nl. het begrijpen, 

het zien en het beleven. Logischenwijze moet 
deze benadering tot een sluitsteen rond de 
figuur van Rubens leiden. 

Nadat in het werk van de rationele Van 
Eyck de „beschouwende mens in een ver
heerlijkt universum" centraal stond en de 
visionaire Breughel de „aktieve mens in een 
waanzinnige wereld" schilderde, is de eksta-
tische Rubens meer dan enig ander kunste
naar de vertolker van de „dromende mens in 
zijn mitische en kosmische dimensie". 

Met deze visie brengen Van de Perre en 
Stevens een nooit eerder gemaakt beeldmo
nument over deze drie meesters, maar te
vens ook over de schilderkunst. Want alleen 
reeds vanuit het oogpunt van de in deze films 
opgeslagen schat aan beelden én aan orig-
nele vergelijkingen tussen beelden en piktu-
rale oplossingen is deze filmreeks een monu
ment te noemen. Nooit eerder werd zoveel 
getoond over deze meesters in het bijzonder 
en over de schilderkunst vanuit de schilder
kunst zelf. 

Dit ,,tonen" (Van de Perre spreekt van 
,,zichtbaar maken") kon alleen het werk zijn 
van een schilder, iemand die het zelf doet en 
vanuit dit doen zoveel beter ziet dan de 
teoretisch-geschoolde. 

Antony Roland, de man die deze filmreeks 
in het volledige Engelse taalgebied gaat 
verspreiden, vermoedt dat Van de Perre ,,zo 
één is met zijn ondenwerp dat hij zelf geheel 
verdwijnt en alleen Van Eyck, Breugel en 
Rubens aanwezig zijn zoals ze nog nooit 
eerder zichtbaar waren". 

Men kan over dat zichtbaar maken onein
dig diskussiëren. leder van ons zal zo wel 

zijn eigen mening hebben. Met Koen Uvin 
kunnen wij het eens zijn als hij stelt dat: 
„Ware appreciatie van kunst is een kunst
werk niet gevangen houden in een histori
sche kontekst of in een bepaald moment van 
een artistieke evolutie. Ware appreciatie 
daarentegen is het ontdekken van diepere 
beweegredenen en overtuigingen van de 
kunstenaar en deze transponeren en begrij
pelijk maken voor zoveel mogelijk mensen in 
zijn eigen tijd." 

Blijft nog de vraag waarom Van de Perre er 
in slaagt de films zo boeiend te houden, daar 
waar zoveel andere kineasten van de kunst
film falen. 

Koen Uvin: „Naar mijn mening is de echte 
reden voor de volgehouden kwaliteit van 
deze reeks te vinden in het feit dat Van de 
Perre en Stevens voortdurend en zeer dis-
kreet op de achtergrond blijven en Harold 
Van de Perre mag dan wel volledig plaats 
ruimen voor de schilders die hij bewondert, 
maar toch is deze reeks doordrongen van 
zijn visie. Deze getuigt van een enorme 
persoonlijkheid en kreativiteit, een gedreven
heid, een ongebondenheid en een ongeme
ne originaliteit waardoor deze dokumentai-
res gewoon boven het genre uitstijgen. De 
manier waarop Van de Perre kunst bekijkt is 
zelf kunst. Deze essays handelen m.i. niet 
alleen over kunst, zij zijn kunstig, zij zijn 
kunst." 

Ons rest nog de makers geluk te wensen 
met de trilogie en de lezers aan te zetten op 
donderdag 2 en 9 april a.s. aandachtig de 
programma's te bekijken. 

(m.v.l.) 

IN DE PRIJZEN 
In een internationaal debat van tel

kens meer dan 200 inzendingen vielen 
zowel de Van Eyck- als de Breugelfilms 
bij de gelauwerden. Zo behaalde de 
Van Eyck-film in 1990 de prestigieuze 
grote URTI-prijs (radio en televisie-uni
versiteit) te Monte Carlo. In dat zelfde 
jaar werd dezelfde film op het Unesco-
festival te Parijs als de beste pedagogi
sche film bekroond. 

In 1991 behaalde de Breugelfilm op 
het Unesco-festival te Parijs de bekro
ning van de beste historische kunstfilm 
én te Tokio op het Japan-Festival de 
grote Abe-prijs als beste edukatieve 
kunstfilm. 

Dit jaar worden de twee Rubensfilms 
naar de internationale festivals ge
stuurd. Ligt gelijkaardig sukses ook 
voor deze films in de lijn der venwach-
tingen? 

Terwijl de internationale verspreiding 
van deze films een aanvang heeft geno
men... zwijgen kultuurzenders als Ra
dio 3 dit eigen BRTN-produkt nog altijd 
dood. Vreemd! 
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TWEE KONINGSMOORDEN 
IN DE VLAAMSE OPERA 

Voor de tweede keer in dit seizoen gebeur
de er in de Vlaamse Opera een konings-
moord. De eerste werd gepleegd op koning 
Priamos, en dit in het indrukwekkende en 
aangrijpende King Priam van Sir Michael 
Tippett, de suksesvolle voorgaande produk-
tie van de Vlaamse Opera. Het was een 
vergeldingsmoord, een moord voorzien door 
zijn eigen vrouw in een droom... 

Bij de tweede moord was Gustavo III van 
Zweden het slachtoffer: een politieke aan
slag; bij Verdi een moord uit jaloezie, en... 
voorspeld door Ulrica, een vrouw met magi
sche krachten. 

Wat trok Verdi aan om rond deze rituele 
koningsmoord een opera te bouwen? Was 
het zijn onmacht tegenover King Lear? Over 
dit geniale werk van Shakespeare een opera 
maken, is altijd voor Verdi een wens geble
ven, al had hij toen reeds de eerste versie 
van Macbetf} gemaakt. 

Un Ballo in Maschera werd dan ook een 
pseudo-Shakespeare-opera, aangetrokken 
door de kombinatie van het tragische en het 
komische in diens werken. 

Samen met tekstdichter Antonio Somma 
werkte Verdi in 1857 aan het libretto, naar 
het drama Gustave III ou Ie Bal Masqué van 
Eugene Scribe (1791-1861). Dit werk was 
gebaseerd op een waar gebeurd feit: de 
moord op de Zweedse koning Gustav lil op 
16 maart 1792 door de vroegere kapitein van 
de lijfwacht Anckerström, op een gemaskerd 
bal in de opera van Stockholm. Het politieke 
drama in dit historisch verhaal werd vervan
gen door een liefdesdrama. 

Maar... de Italiaanse censuur besliste er 
anders over en verplichtte namen en plaats 
van het gebeuren te veranderen. Daar kort 
voordien een aanslag op Napoleon was ge
pleegd, mocht de moord op een koning in 
geen geval op de planken getoond. Dit was 
voor het eksplosief Napels publiek al te 
gevaarlijk... En, dat zulke uitbarstingen niet 
denkbeeldig zijn, bewijst het historisch feit in 
het Brussel van 1830... 

Men vond dus een „graaf van Boston" uit 
die in Amerika werd vermoord, een land dat 
heersers noch aristokratie kende en zeker 
niet zou protesteren. In deze vorm kwam het 
werk op 17 februari 1859 te Rome voor de 
eerste maal op het toneel. 

De Vlaamse Opera heeft gelukkig gekozen 
voor de oorspronkelijke Zweedse versie, om
dat die het fundamentele tema van de ko
ningsmoord aan bod laat komen. 

Dood en het teater, volgens de Engelse 
regisseur Steven Pimlott, de centrale tema's 
van Un Ballo in Maschera. „En teater bete
kent hier zowel ,,masker" als het teaterge-

bouw zelf, de ruimte waarin zich leven en 
dood afspelen". 

Het dekor is hier dan ook een kale ruimte 
waarin zichtbaar gemanipuleerd wordt met 
schermen, doeken, stoelen en andere attri
buten om de nodige speelruimten voor elke 
scène aan te duiden. Zoals het kleine kermis-
huisje van de waarzegster Ulrica, een verwij
zing naar G.Ernst Herrmann, bij wie dekor-
bouwer Tobias Hoheisel assisteerde in de 
Munt. 

In de balscène van het slottoneel wordt het 
denkbeeldig ,teater" verruimd met een half
rond van logo's, de spiegelzijde van het 
publiek in de zaal. Van daaruit aanschouwt 
Ulrica het drama dat zich afspeelt en dat ze 
zelf voorspelde: de dood van Gustavo mid
den het gemaskerde spel van dansende 
paren en balmuziek. Zij zit daar niet alleen 
als toeschouwer, maar als het simbool van 
de dood waar de stervende koning naartoe 
schrijdt. 

Davy Cunningham heeft met zijn belich
ting gezorgd voor de gepaste sfeer in de zo 
verscheidene scène-uitbeeldingen in deze 
opera. Van het galgenveld uit de tweede 
akte, maakte hij een ijle vreemde wereld 
waarin Amelia moeizaam haar weg zoekt 
over de losse planken, van waaruit lichtbun
dels geheimzinnig de donkere ruimte vullen. 
Deze akte is muzikaal een hoogtepunt. De 
ontreddering van Amelia wordt op een indrin
gende wijze beantwoord door het orkest. 

Onder de begeesterde leiding van Stefan 
Soltesz, vanaf volgend seizoen de nieuwe 
muziekdirekteur, speelde het uitstekend or
kest vol overgave de Verdi-partituur; warm 
en lirisch, met openbloeiende dramatische 
klimaksen. 

Het prachtige koor van de Vlaamse Opera, 
o.l.v. Simon Halsey, heeft weerom zijn hoog 

Slotscène uit Un Ballo In Maschera. 
(foto Anna AugustIJns) 

niveau alle eer aangedaan, en zij toonden 
een sterke betrokkenheid met hun rol op de 
planken. 

,,De nationale vorm van muzikale ekspres-
sie is voor Verdi de opera, en het nationale 
.organon' of ekspressiemiddel is voor hem 
de menselijke stem" (Alfred Einstein). 

En, voor die menselijke stem heeft Verdi 
een onuitputtelijke inspiratie gehad, met een 
respekt voor het eigen karakter van elke 
stem. 

De Kanadese tenor Richard Margison wist 
op een schitterende wijze dat tipische Verdi-
aanse in zijn stem te leggen. Ondanks zijn 
nog jong debuut, nu reeds een grote belofte! 
De dubbele persoonlijkheid van de Gustavo-
figuur maakt de muzikale interpretatie van 
deze rol veeleisend. Enerzijds wispelturig en 
oppervlakkig, anderzijds een liefhebbende 
man, in de laatste kate bereid om zijn plaats 
in te zien tegenover een vrouw die iemand 
anders toebehoort. 

Amelia, echtgenote van Graaf Renato An-
karström, sekretaris en vriend van de koning, 
verzet zich met alle kracht en plichtsbesef als 
getrouwde vrouw en moeder tegen de open
bloeiende liefde voor Gustavo. De Bulgaarse 
sopraan Stefka Evstatieva zong en beleefde 
de partij met een warm en doorleefd mede-
voelen voor Amelia. 

De Amerikaan Robert McFarland gaf Re
nato Ankarström gestalte. Zijn bariton was 
eerder vlak en bleef soms onder de toon. 
Renato's jaloezie veranderde hem van 
vriend tot moordenaar van Gustavo. Dit 
wordt beslist in een komplot met twee sa
menzweerders Horn en Ribbing, gezongen 
door Chris De Moor en Tom Haenen. 

En, al dat onheil werd voorspeld door 
Ulrica Arvedson, de vrouw met magische 
krachten. De Nederlandse alt Hebe Dijkstra 
zong deze partij. Zij mist wel het misterieuze 
in haar stem dat deze rol toch nodig heeft. 

Tenslotte heeft deze opera nog een zeer 
merkwaardig personage, de page Oscar, 
hier briljant gezongen door de Nederlandse 
sopraan Elena Vinck. 

Wie Oscar is, wordt niet uitgesproken. Hij 
of zij is de vrolijke boodschapper, die speels 
en vinnig door de ganse opera fladdert. Met 
de soprano-légèro gaf Verdi deze figuur die 
fransgetinte alure die dan die komische noot 
geeft aan het werk. Tragikomisch, want... 
Oscar is het die in z'n argeloze speelsheid de 
moordenaar de weg toont naar zijn gemas
kerd slachtoffer. 

Een melodrama wordt tragedie. 

Maar voor de Vlaamse Opera werd het de 
zoveelste triomf. 

M.P. 
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DE TIJD VELT OOK WASEIGE 
ASEIGE, een Waal in 
hart en nieren, was 
nooit een gewone. Niet 
als speler en niet als 
oefenmeester. Eind ja
ren vijftig maakte hij 
zijn opwachting In de 
eerste ploeg van Club 
Luik als „back", als 
flankverdediger dus. 
Luik, dat in 1952 en 

1953 landskampioen was geworden, vocht 
tegen zijn verleden. Het Standard van Roger 
Petit, Jean Nicolay en Popey Piters meldde 
zich in die dagen als de nieuwe Waalse 
topklub. Waseige, Sulon, Bare, Delhasse en 
Wegria begaven niet zonder slag of stoot. 

De FC Liegeois was nog goed genoeg voor 
een vijfde, een tweede en een vierde plaats. 
In 1962 stapte Waseige op richting Woluwe. 
Negen seizoenen lang maakte hij mee het 
goede weer bij Racing White. Daar kon in die 
jaren zoniet alles dan toch veel. De fusie-
ploeg (Racing Brussel en White Star) klom 
van tweede naar eerste (in 1965) en vocht 
met de pittige Waal — kenners omschreven 
hem als een slimme keffer die al erg vroeg 
het belang inzag van goede relaties met de 
pers — vier jaren suksesvol tegen degrada
tie. Waseige maakte de opgang mee van 
deze klub „met geld maar zonder suppor
ters" tot middenmoter en subtopper. 

Bij Winterslag zou Waseige de basis leg
gen voor zijn suksesvolle trainersloopbaan. 
In zijn eerste periode, van 1972 tot 1976, 
bracht hij de Genkse klub die gedoemd 
scheen om eeuwig in de schaduw van Thor 
Waterschei te leven, van derde naar eerste 
klasse. In zijn tweede periode, van 1979 tot 
1981, veroverde hij met Winterslag een Uefa-
cuptikket. Limburg kon zijn ogen niet gelo
ven. Tussenin kreeg hij zijn grote kans bij... 
Standard. Waseige had het niet gemakkelijk. 
Beheerst zelfzeker ging hij meer dan eens in 
de clinch met de toen nog oppermachtige 
Rofer Petit. Na drie derde plaatsen moest 
,,de" trainer van Wallonië opkrasssen bij 
„de" klub van Wallonië. 

In het Waasland bij Lokeren ontgoochelde 
Waseige niet maar de hoge verwachtingen 
van voorzitter-mecenas Rogiers en manager 
Alois De Rijckere werden niet helemaal inge
lost. Het was bij de FC Luik, zijn moederklub, 
dat trainer Waseige zijn beste jaren beleef
de. Van 1983 tot 1992 beitelde hij het profiel 
van deze enigszins in verval geraakte klub. 
Onder zijn sportlef beleid kwam de ploeg van 
Rocourt van zeer ver terug. Een ongewilde 
meevaller hierbij was dat Standard, de op
permachtige stadsrivaal, geteisterd werd 
door het omkoopschandaal en sportief en 
financieel zwaar moest inleveren. 

De tt)d waist alies plat. Ook de 
stevigste reputaties. Robert Wa
seige, aan zijn negende seizoen 
bezig als trainer van Club UM, is 
niet langer de uitzondering die de 
regel bevestigt. Vorige maandag 
kreeg hij van zijn grote vriend, 
voorzitter Marchandise, te lioren 
dat hij op staande voet mocht 
opsteppen. Waseige zal vermoe
delijk zonder verbittering omkij
ken. Alhoewel. Eind vorig sei
zoen liet hij de kans liggen 
bondscoach te worden om zijn 
verplichtingen bij Club Luik na te 
komen. Een beginselvastheid die 
hem simpatie opleverde, daar ze
ker niet van, maar waarmee hl] 
professioneel geen stap verder is 
gekomen. Zoveel staat vast. 

Ereplaatsen in het kampioenschap, winst 
in de beker van België, Europacupmatchen 
en... sluitende financiële balansen. Waseige 
was Club Luik geworden. Hij scheen niet 
stuk te krijgen. Maar de tijd deed zijn werk. 
Het veel te vroeg aangekondigde vertrek op 
het einde van dit seizoen en de veel te vroeg 
bekend gemaakte overkomst van Eric Gerets 
als opvolger deden de rest. Spijtig maar 
onvermijdelijk. 

Waseige, die op de rechthoek altijd voor 
een behoudende en bijgevolg ook weinig 
spektakulaire speelwijze opteerde, zal ver
moedelijk gauw ander werk vinden. Voor de 
meesten van zijn lotgenoten — eerde dit 
seizoen werden in de hoogste klasse ook al 
Novak, Heylens, Fazekas, Theunis, Braem 
en Verheyen ontslagen — is dat niet zo 
vanzelfsprekend. 

Flandrien 

DE TROTS VAN IERLAND 
Veel grote kampioenen heeft Ierland niet 

voortgebracht maar Sean Kelly is wel „de 
uitzondering". Op zijn palmares ontbreken 
eigenlijk alleen maar de Tour en het wereld
kampioenschap. De rest, en dat is niet wei
nig, heeft hij een of meerdere keren gewon
nen. 

Vandaag is Kelly net geen zesendertig 
maar verre van versleten. Wat hij vorige 
zaterdag in Milaan-San Remo liet zien kon 
tellen. 

Zeker. Morene Argentin was de beste, de 
sterkste. Normaliter wint hij en niemand 
anders. De manier waarop hij op de Poggio 
van de konkurrentie wegreed was indruk
wekkend. Hij scheen ongenaakbaar. Maar 
Kelly kwam terug. Hij reed als een waanzin
nige in de afdaling. Hij nam de gekste 
risiko's. Hij fietste met de behendigheid van 
een akrobaat, hij werd voortgejaagd door de 
gedrevenheid van grote kampioenen, hij 
wierp al zijn klasse, ervaring, lef en durf in de 
ultieme inspanning die hem uiteindelijk voor
bij Argentin bracht. 

Kelly is een uitzonderlijk kampioen. Eigen
lijk is hij een Flandrien. Maar dan wel een uit 
Ierland. Zijn onbuigzaam karakter en stalen 
wilskracht werden gekneed in de armoede 
van het platteland. Een groot boerengezin 
zonder overschot. Van kleinsaf meewerken. 
Discipline van 's morgens tot 's avonds. 
Voortdoen, volhouden, niet klagen. Geen 
woord teveel maar mild in elke inspanning. 
Kelly droeg altijd het stempel van de grote 
kampioen. Nooit ging hij zijn verantwoorde-

Sean Kelly, een Ierse Flandrien. 
(foto VUM) 

lijkheid uit de weg. Hij aanvaardde de neder
laag maar vocht altijd terug. 

Roche, zijn landgenoot, won én de Tour én 
het wereldkampioenschap. In hetzelfde jaar 
dan nog. Maar Kelly duurt al zoveel langer. 
Niemand had het verwacht want ze stonden 
eigenlijk niet op de stoep om de Ierse crack 
een nieuw lukratief kontrakt aan te bieden. 
Kelly reageerde zonder morren maar met 
heuse mokerslagen. Het zal verwondering 
wekken wanneer Milaan-San Remo zijn laat
ste klassieke ovenwinning moest blijken te 
zijn. Wedden dat de miljonair die koeien 
melkt en thuis nog altijd mee de aardappelen 
uitdoet nog eens toetast. 
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EEN TIJDELIJK MONUMENT 
Als men een standbeeld maakt van zeep

bellen zou het wel eens met een grote 
zeepbel kunnen eindigen, dat was wat in mij 
opkwam toen ik de nieuwste film Shining 
Through van regisseur David Seltzer achter 
de rug had. 

Film is gebaseerd op een bestseller van 
Susan Isaac, een der meest overroepen 
bestsellerschrijfsters van deze tijd, zij had 
het geluk aan haar kant omdat er op dat 
ogenblik niks beters te vinden was en een
maal gekonsakreerd men niet meer terug 
kon. Met Shining Through schreef ze een 
ouwerwets melodrama, dat net na het vallen 
van de V1 's en V2's voor de film lijkt ingeblikt 
en nu toevallig ontdekt door een overijverige 
magazijnjongen. 

EEN SCHIJN VAN 
OBJEKTIVITEIT 

De film vangt aan met een verschrikkelijk 
— als oudere dame — lelijk opgemaakte 
Melanie Griffith als Linda Voss, die zich 
klaarmaakt voor een uitzending van de BBC, 
waarin ze het verhaal van haar leven zal 
vertellen. Waarom de BBC zult u zich afvra
gen? Wel waarschijnlijk omdat dit drieletter-
woord nog steeds een klank van objektiviteit 
met zich meedraagt. Griffith vertelt dan met 

Michael Douglas 

een verschrikkelijk hese stem (een nieuw 
seksattribuut?) een nogal erg oppervlakkig 
verhaal waarvan ik, als trouwe BBC-kijker, 
weet dat ze dit nooit op haar kijkers zal 
loslaten. 

Linda Voss is een half Ierse, half Joodse 
vrouw die in New York opgroeide en van haar 
de moeder de raad meekrijgt — we schrijven 
1940 — maar liefst geen Duits meer te praten 
met haar vader, want ofwel zou men kunnen 
denken dat ze Nazi's zijn, ofwel Joden en dat 
is al even erg. 

SPIONAGE 
Linda is op een dag getuige hoe een 

zeepkistredenaar, die nogal wat onzin staat 
uit te kramen over Hitler en Europa, een 
standje krijgt van een misterieuze aanklager. 
Wanneer ze even later solliciteert voor een 
baantje, blijkt het bij die aanklager te zijn. 
Zijn naam is Ed Leiand (Michael Douglas, die 
nu eens een romantische idealist wou spe
len). Ze is erg geëmancipeerd onze Linda en 
dankzij haar kennis van het Duits krijgt ze de 
baan. Wat later blijkt dat ze in een spionage-
net is opgenomen en daar het papierwerk 
verricht. 

Als ze ook nog met de baas naar bed gaat 
— zelfs in romantische meio's moet nu de 
onontbeerlijke naaktscène — duurt het niet 
lang of ze komt veel meer te weten. Ze gaat 
uiteindelijk naar Duitsland om te infiltreren bij 
een hoge Nazi ome. Ze zal werken als 
kokkin. Dat wordt een puinhoop, maar het 
brengt haar wel onder de ogen van Franz-
Otto Dietrich (Liam Neeson weer eens opval
lend knap en mooi) een nog hogere ome. Ze 
zal voor zijn kinderen mogen zorgen. 

Ondertussen zoekt ze ook nog naar enkele 
ondergedoken Joodse familieleden. Nog niet 
genoeg van het goede? Ze zal ook nog 
worden ontmaskerd door wie ze dacht haar 
beste vriendin te zijn... De vlucht met haar 
lover naar de Zwiterse grens lijkt zo uit de 
koude oorlog-periode gestolen en de grens
overgang onder een regen van kogels is zo 
geknipt voor checkpoint Charlie. 

HET BERLIJN VAN 
DIE DAGEN 

Je kunt je niet van de indruk ontdoen dat 
schrijfster Susan Isaacs, op een bepaalde 
dag iemand ontmoette die het Berlijn van de 
beginjaren veertig meemaakt, en daarover 
zo'n prachtige verhalen ophing dat dit haar 
genoeg stof leek om er een fiktief verhaal in 
te plaatsen. Seltzer heeft dat blijkbaar goed 
begrepen en heeft Isaacs eer aangedaan, de 
evokatie is geslaagd, zelfs het bombarde
ment van de Berlijnse Zoo is aanwezig. 
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Hoewel men zich hier ook al niet van de 
indruk kan ontdoen dat je tegen een karton
nen dekor zit aan te kijken. 

Wat mankeert er dan aan deze film? 
Nergens en dan ook maar nergens heeft 
men de indruk dat de muziek in de juiste 
toonaard is geschreven, het verhaal en de 
beelden zijn van de jaren veertig en vijftig 
(die ene naaktscène dus uitgezonderd), de 
taal die van nu.Om het dan toch maar over 
de muziek te hebben, die is van Michael 
(Robin Hood: Prince of thieves) Kamen en ze 
is te opdringerig. Als het dan toch lekker 
ouwerwets sentimenteel moet zijn, geef mij 
dan maar Steel Magnolia's. 

NOG WAT NIEUWS 
Hoe heet die nieuwe film met playboy 

Richard Geere en stomende Kim Basinger 
nu weer? Ik zag hem gisterochtend en ik ben 
het verdomd al vergeten. Is dat Alzheimer of 
is ie gewoon zo slecht? Ik weet ook nog wel 
dat er beelden in zaten die ik voordien bij 
Hitchcock en anderen al eens zag en ik weet 
ook nog dat goeie ouwe Sigmund Freud zich 
in zijn graf omdraait, omdat hij hier weer met 
een onding wordt opgezadeld. 

Onding, juist. 

Willem Sneer 

Melanie Griffith 
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TELEVISIE 

ZATERDAG 29 MAART ZONDAG 29 MAART MAANDAG 30 MAART 
TV1 
10 30 Vakwerk, informatief progr , 11 00 Bijbe
nen, werkzoekers, 11 30 Sprechen Sie Deutsch?, 
Duitse les, 12 00 Babel, voor migranten, 15 55 
The girl from Missouri, film, 1710 Okavango, 
jeugdsene, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 10 
Schoolslag, spel, 18 40 Vlaanderen Vakantie
land, toeristisch progr , 19 20 Joker- en lottotrek
king; 19 30 Nieuws. 
20 00 Caravans, Vlaamse serie 
20 30 Original sin, TV-film 
22 05 Night court, komische reeks 
22 30 Sport op zaterdag 
23 00 Vandaag 
23 20 All night long, film 

TV 2 
15 30 E3-prijs Harelbeke, wielrennen 
20 00 Zot, dwaas, boosaardig, zo ben ik, dok 
20 50 Jakob Lenz, kameropera 

VTM 
08 00 Levenslijn Jos Ghysen; 09 00 Yvan Heylen 
en Eddy Planckaert; 10 00 Mariene de Wouters; 
11 00 Koen Wauters; 12 00 Mimi Smith; 13 00 
Bart Kaëll; 14 00 Wllly Sommers & Bea Van der 
Maat; 15 00 Nieuws; 15 05 Ewoks, serie, 15 30 
Hanna Barbara, tekenfilms, 16 20 Levenslijn-
nieuws, 16 30 Lassie, gezinsserie, 17.00 Super 
50, 18 00 Nieuws; 18 05 De juiste prijs, spel-
progr ,19 00 Nieuws. 
19 30 Familieraad, spelprogr 
20 00 Levenslijn-Slotshow 
22 20 Nieuws 
22 30 Levenslijn-Slotshow 

Ned. 1 
08 00 Studio Trappelzak, 08 20 Naar Timboek-
toe, 08 30 Robinson, 08 44 Zeeboeren, dok , 
09 14 Ko de Boswachter Show, 13 00 Nieuws; 
15 35 Morgen kan't beter, kursusreeks, 16 00 
Nieuws, 16 10 Hollands dekor, 16 20 Heb ik Iets 
gemist?, terugblik, 16 40 Jonge mensen op het 
koncertpodlum; 17 05 Disneyklub, 18 00 Kruis 
en munt, telefoonspel, 18 28 Junior Survival '91; 
18 55 Alle dieren tellen mee, dierenmag , 19 26 
Sportpanorama. 
20 00 Nieuws 
20 25 Good Morning Vietnam, film 

Ned. 2 

13 00 Nieuws, 15 15 Met WItteman; 16 00 
Nieuws; 16 05 Museumschatten, 16 15 Mijn ei
gen huis, jeugdsene, 16 27 Groentjes, sene, 
16 38 Alfred J. Kwak, tekenfilmserie, 17 08 Het 
meisje uit het jaar 3000, jeugdsene, 17 32 Man 
over de vloer, serie; 18 00 Nieuws; 18 19 Kassa, 
konsumentenmag , 18 57 Vijf tegen vijf, spel
progr , 19 27 Jules Unlimited, techniek en avon
tuur 
19 59 The Flying doctors, serie 
20 50 OppassenII, komische reeks 
21 19 Laat ml] maar even, teatershow 
22 22 Achter het nieuws, aktualiteiten 
22 56 Laat mij maar even, vervolg 

Ned. 3 
08 55 Nieuws, 17 00 Studio sport; 18 00 Nieuws; 
1815 Sesamstraat; 18 30 Jeugdjoernaal ekstra; 
18 55 Trekking lotto; 19 00 Een meisje van der
tien, sene, 19 28 Wilde Ganzen; 19 30 Snoep, 
dok , 20 00 Nieuws 
20 24 Kenmerk, aktualiteiten 
20 55 Vesuvius, temaprogr het nieuwe onbeha
gen 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio Sport 
22 45 Jaouaz, migrantenmag 

TV 1 
09 00 Samson; 10 00 Eucharistieviering, 11 00 
Oe zevende dag, praatkaffee, 
12 45 Sportmiddag; 1315 The Gift, jeugdfilm, 
14 45 Het verhaal van de wonderlijke aardappel, 
animatiefilm, 1510 Dossier Verhulst, sene, 16 00 
I voor iedereen, familieprogr , 17 30 Merlina, 
jeugdsene, 17 55 Tik Tak; 18 00 Nieuws; 18 10 
De Edison tweeling, jeugdsene, 18 35 Christa en 
Christophe, jeugdfilm, 19 00 De Cosby show, 
komische serie, 19 30 Nieuws, 19 45 Sportweek
end. 
20 30 Secret army, sene 
21 25 De andere kant, Alida Neslo in Dakar 
22 00 I.Q., kwis 
22 30 Vandaag 
22 50 Ziggurat, kunstprogr 

VTM 
12 00 Super 50; 13 00 Nieuws; 13 05 Carsons's 
law, advokatensene, 14 00 Dynasty, sene, 14 50 
Clip Club, verzoekklips, 15 00 Mr. Billion, film, 
16 30 Benson, serie, 17 00 De kinderakademie; 
17 50 VTM-Sport; 18 00 Nieuws; 18 05 Mimi, 
praatprogr ,19 00 Nieuws 
19 30 Familieraad, spelprogr 
20 00 Gaston en Leo, show 
20 30 Luc, praatprogr 
21 30 Police Squad I, serie 
22 00 Nieuws 
22 15 De sportshow 
23 20 Wild, wild worif of animals, natuursene 
23 40 Nieuws 

Ned. 1 
I I 00 Eucharistieviering; 13 00 Nieuws; 15 05 
Morgen kan't beter, kursus, 15 30 Het gezongen 
woord, koor- en samenzang, 16 00 Nieuws; 16 07 
Heb ik iets gemist?, 17 00 Kiekeboe, kinderserie, 
17 10 Oren van je kop, poppenreeks, 17 20 Kleur 
rijk, serie, 17 40 De sprookjesstoel, sene, 17 55 
Kruis & munt, telefoonspel, 18 20 Nummer 28, 
serie, 18 30 Hotel Amor, sene, 19 00 Perfect 
strangers, serie, 19 27 Waku Waku, spelshow 
20 00 Nieuws 
20 16 Vreemde praktijken, komische serie 
20 50 Ook dat nog, absurde problemen 
21 35 Brandpunt, aktualiteiten 
22 15 Het tweede levenslied, misdaadserie 
23 10 Eeuwigh gaat voor oogenblick, praatprogr 
00 00 Nieuws 

Ned. 2 
09 00 Bump; 09 05 De grote dikke beer vertelt; 
09 35 Bonk en Beer; 09 50 Mannetje & Mannetje, 
sene, 09 55 Broertjes, sene, 10 10 Watt??!, de 
lens van water, 10 30 Kinderdetektieve bureau, 
kinderserie, 11 00 Reiziger in muziek; 12 02 Tros 
Voetbal plus, 12 50 De Vara Matinee, klassiek, 
18 00 Nieuws; 18 05 Paul Haenen vijf over zes, 
kult-humor progr ,18 35 Eerie, Indiana, avontu-
renserie, 19 00 The wonder years, komische se
ne, 19 27 Onrust!, mag , 20 00 Nieuws 
20 10 Keek op de week, satire 
20 37 Belevenissen, aktualiteit 

Ned. 3 
08 55 Nieuws; 10 30 Het allochtoon video-cir-
kuit, dok , 11 30 Omrop Fryslan edukatlef; 12 00 
Het Capitool, live-debat, 12 45 Stichting Socute-
ra, help het kind van de rekening, 13 00 Comeni-
us, leven en werk, dok , 13 30 Grieks voor 
beginners; 14 00 4de Ramadan-uitzending, 
15 00 Studio sport; 17 00 Vesper; 1815 Sesam
straat; 18 35 Studio sport; 20 00 Nieuws. 
20 10 Nationaal Songfestival, selektie 
21 32 Het nummer, kortfilm 
22 00 Nieuws 

TV 1 
14 30 TV-Tam Tam, schooltelevisie, 15 00 Fysika, 
schooltelevisie, 15 30 Northwest Passage, film, 
17 30 De dag dat Anton, serie, 17 55 Tik tak; 
18 00 Nieuws; 1810 Mooi en meedogenloos, 
sene, 18 35 Top Score, spelprogr , 19 03 Buren, 
sene, 19 25 Mededelingen; 19 30 Nieuws. 
20 00 Zeg 'ns aaa, serie 
20 25 Denksportkampioen, spelprogr 
21 05 Vrij als een vogel, serie 
21 55 Op de koop toe, konsumenteninfo 
22 30 Vandaag 
22 55 Uitzending door derden 

TV 2 
18 50 Nieuws, 19 00 Frans: la vie quotiedienne, 
schooltelevisie, 19 30 Het Capitool, serie, 19.53 
Benny Hill, kolder 
20 00 Uitzending door derden 
21 00 Veiliger wonen, planten en huisdieren 
21 10 Noordstraat 17, serie 
21 30 Nieuws 
22 05 And the winner is..., Oscaruitreiking 

VTM 
15 00 Nieuws; 15 05 Riviera, sene, 15 30 Dallas, 
sene, 16 20 Santa Barbara, sene, 16 45 Clib 
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 De gouden jaren, serie 
20 30 MacGyver, serie 
21 30 De vraag van 1.000.000, kwis 
22 00 Nieuws 
22 15 Star, filmnieuws 
23 00 Hattrick, sport 
23 30 Nieuws 

Ned. 1 
13 00 Nieuws; 15 09 G'oud en nieuw, muzikale 
sene, 16 00 Nieuws; 16 05 Tom en Jerry, 1610 
Hallo Bert, natuurdok, 16 21 Service salon; 
17 30 Winnie de Pooh, animatiesene, 17 58 Bog
gle, woordspel, 18 26 Sport op 1, 18 54 Ja na
tuurlijk: bloemen en planten, natuurprogr, 19.19 
De roze panter; 19 29 Ha die pa; 20 00 Nieuws. 
20 25 G'oud en nieuw, muziekshow 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 15 30 The big valley, westernse
rie, 16 15 Santa Barbara, sene, 17 00 Explorer, 
info, 17 50 Bouli, tekenfilm, 18 00 Nieuws; 18 15 
Ha die dieren, mag , 1 8 40 Countdown, pop, 
19 20 De heilige koe, automag., 19.50 Married 
with children, sene 
20 20 Die 2 special, reisverslagen 
20 50 Nieuwslijn, aktualiteiten 
21 15 Miss Universe, Nederlandse verkiezing 
22 30 Veronica film & video, filmmag 

Ned. 3 
08 55 Nieuws; 10 00 Huisje, boompje, beestje, 
school-TV, 10 30 West-Europa en Noord-Ameri-
ka vergeleken, school-TV, 11 00 Jodendom, 
school-TV, 14 30 English spoken, school-TV, 
16 55 De sterren, teleac, 17 25 Stoppen me 
roken, teleac, 18 00 Nieuws; 18 15 Sesamstraat; 
18 30 Jeugdjoernaal; 18 40 Het klokhuis; 19 00 
Effektief vergaderen, teleac, 19 30 Snooker met 
Dennis Taylor, teleac, 20 00 Nieuws 
20 25 Dossier weerwerk, de zaak Ton Theunis 
20 50 Droom en daad, gesprekken 
21 25 Resultaten van 35 jaar ruimtevaart, toe
komstplannen 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio Sport joernaal 
22 30 NOS-laat, achtergronden 
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TELEVISIE 

DINSDAG 31 MAART WOENSDAG 1 APRIL DONDERDAG I APRIL 

TV 1 
14 30 Kirsti, het koeiemeisje, schooltelevisie, 
15 00 Fysika, schooltelevisie, 15 50 De moord op 
Trotsky, film, 17 30 Plons; 17 35 Liegebeest; 
17 50 Duupje; 17 55 Tik tak; 18 00 Nieuws; 18 10 
MOOI en meedogenloos, serie, 18 35 Top Score, 
spelprogr , 19 03 Buren, serie, 19 25 Mededelin
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 Sport Extra, 
23 05 De jaren van vreugde en verdriet; 1940-
1960, dok serie 

TV 2 
18 50 Nieuws; 19 00 Verkeersopvoeding, een 
nieuwe aanpak, 19 30 Het Capitooi, serie, 19 53 
Benny Hill, kolder 
20 00 De Vlaams-Natlonale Omroepstichting 
20 30 National Geographic, dok 
21 30 Nieuws 
22 00 Te veel dieven, TV-film 

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 Bompa, serie 
20 30 Flying doctors, serie 
21 30 Empty nest, serie 
22 00 Nieuws 
22 15 Telefacts, nieuwsmag 
23 00 Odd couple, serie 
23 30 Nieuws 

Ned. 1 
10 00 Vrouw zijn, magazine, 10 50 TV-Frult-
mand, muziek op verzoek ,11 10 In de voetsporen 
van Jac.P. Thijsse, 13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws; 
16 09 Het kleine huis op de prairie, serie, 17 00 Ik 
ben Benjamin Ben, poppenserie, 17 30 Tijdsein, 
aktualiteiten, 1810 50 kamers, pngerenprogr, 
18 35 Black-out, woordspel, 19 03 Op weg naar 
Avonlea, serie, 19 50 Mijmeringen; 20 00 
Nieuws 
20 24 Aby en Stephanie, TV-film 
22 00 Reis in de toekomst, dok 
22 30 Een wereld van verschil, praatprogr 

Ned. 2 
13 00 Nieuws; 17 02 Bobobops; 17 31 De grote 
meneer Kaktus show; 18 00 Nieuws; 1816 Dub
beldekkers; 18 41 Daar komen de schutters, 
komische reeks, 1913 Vijf tegen vijf, spelprogr, 
19 41 De baas in huls, serie 
20 09 Meer moet dat niet zijn, komische reeks 
20 37 De verleiding, reeks over reklame 
21 15 Tien voor taal, taalstrijd 
21 59 Achter het nieuws, aktualiteiten 
22 35 Golden girls, komische serie 

Ned. 3 
08 55 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 16 45 Het 
fantastische in de kunst, teleac, 16 55 Ca va?, 
teleac, 17 25 Pronto, teleac, 18 00 Nieuws, 1815 
Sesamstraat; 18 30 Jeugdjoernaai; 18 45 Het 
klokhuis; 19 00 Desmond's, serie, 19 25 Het 
plein, dok , 20 00 Nieuws. 
20 25 Recht voor zijn Raab, TV-spel 
20 55 Jansen & Co, muzikale praatshow 
21 43 100 Meesterwerken, dok 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport Joernaal 

T V 1 
16 00 Schoolslag, spelprogr, 16 30 Samson; 
17 30 Postbus X, jeugdserie, 17 55 Tik tak; 18 00 
Nieuws; 1810 Mooi en meedogenloos, serie, 
18 35 Top Score, spelprogr , 19 03 Buren, serie, 
19 25 Mededelingen; 19 30 Nieuws. 
20 00 Tatort, krimiserie 
21 30 Married with children, komische serie 
22 00 Alle 5, serie 
22 30 Vandaag 
22 55 Incrediblle, praatshow 

TV 2 
18 50 Nieuws; 19 00 Vak-werk, info, 19 30 Het 
Capitooi, serie 
19 53 Benny Hili, kolder 
20 00 Sportavond 
21 30 Nieuws 
22 00 FIght of the night 

VTM 
14 00 Super 50, 15 00 Nieuws; 15 05 Riviera, 
serie, 15 30 Dallas, serie, 16 15 Clip Club, ver
zoekklips, 16 30 Kinderklub, kinderprogr ,17 00 
Schuif af, kinderprogr , 18 00 Nieuws; 18 05 Cij
fers en letters; 18 30 Familie, serie, 19 00 
Nieuws. 
19 05 Rad van fortuin 
20 00 Rap Klap, spelprogr 
20 30 SIssi, film 
22 00 Nieuws 
22 15 Sanseverla 
23 00 HUI Street Blues, politieserie 
23 50 Nieuws 

Ned. 1 
13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws, 16 05 Tom en 
Jerry; 1610 Hallo Bert, natuurdok , 16 20 Avro's 
Serviesalon; 17 30 Factor twee, jeugdserie, 
18 00 Boggle, woordspel, 18 30 Waddenzee, hoe 
gaat het ermee?, dok serie, 19 05 Voor de 
leeuwen, de piloot, 20 00 Nieuws. 
20 25 True Confessions, film 
22 20 Pyramide, kwis 
22 55 Reporter, aktualiteiten 
23 25 Vastenoverweging 
23 25 Nieuwsnet 12, dramaserie 
00 25 Nieuws 

Ned. 2 
13 00 Nieuws; 15 30 Fantasie In de ban van de 
werkelijkheid, dok serie, 16 00 Nieuws; 16 09 
Bekijk het maar, kinderprogr ,1714 Santa Barba
ra, serie, 18 00 Nieuws; 18 20 Popformule plus, 
19 00 Candid Camera, verborgen kamera, 19 26 
Tros kieskeurig, konsumentenmag 
20 02 Nuts, film 
21 58 Sjans, serie 
22 29 Tros Aktua, aktualiteiten 
22 58 Oscar Uitreiking '92, verslag 
00 30 Kort klassiek 
00 37 Nieuws 

Ned. 3 
08 55 Nieuws; 09 30 De beer van Bern, school-
TV, 10 00 Criminaliteit, school-TV, 1030 Pasen; 
feest op school, school-TV, 18 00 Nieuws; 1815 
Sesamstraat, 18 30 Jeugdjoernaai, 18 40 Het 
klokhuis; 19 00 Desmond's, serie, 19 25 Van 
gewest tot gewest, regionaal nieuwsmag , 19 55 
Politieke partijen; 20 00 Nieuws. 
20 20 Stichting Socutera 
20 30 Studio sport 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 NOS-Laat 
23 15 Nieuws 

TV 1 
14 30 TV Tam Tam, schooltelevisie, 15 00 Fysika, 
schooltelevisie, 15 40 Frenchman's creek, film, 
17 30 Draaimolen, kinderserie, 1740 Prikballon, 
kleutermag , 17 55 Tik tak; 18 00 Nieuws; 18 10 
Mooi en meedogenloos, serie, 18 35 Top Score, 
spelprogr , 19 03 Buren, sene, 19 25 Mededelin
gen; 19 30 Nieuws. 
20 00 Schwarzwaldklinik, serie 
20 45 Under cover, spionageserie 
21 30 Panorama, aktualiteiten 
22 30 Vandaag 
22 55 Uitzending door derden 
2310 Sport extra 

TV 2 
18 50 Nieuws; 19 00 Klassieke mechanika, 
schooltelevisie, 19 30 Het Capitooi, serie, 19 53 
Benny Hill, humor 
20 00 Lava, humor 
20 30 Tekens: Kunst zien — Rubens, dok. 
21 30 Nieuws 
22 00 Première film en video, filmnieuws 
22 30 De kunst der liefde, film 

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

Ned. 1 
13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws, 16 05 Tekenfilm
festival; 16 24 Service Salon, 17 30 Wordt ver
volgd, tekenfilmmag ,17 58 Boggle, woordspel, 
18 20 Forzal, 18 50 De sleutels van Fort Boyard, 
spelprogr , 20 00 Nieuws. 
20 25 L.A.Law, serie 
21 18 Everest 1992, dok 
22 08 Je zaak of Je leven, dok 

Ned. 2 
13 00 Nieuws; 15 25 After School special, jeugd
film, 1610 Santa Barbara, sene, 16 55 Zorro, 
sene, 17 20 Starstreet, animatieserie, 17 30 Goud 
van oud live; 18 00 Nieuws; 1815 B.O.O.S., 
18 45 Top 40:19 10 Go Veronica Travel, reismag 
19 40 Empty nest, sene 
20 10 Nederland muzlekland, show 
21 00 Nieuwslijn, aktualiteiten 
21 30 In de Vlaamsche pot, serie 
22 05 Chirurgenwerk, medisch progr 
22 55 Veronica Film & Video, filmmag 
23 25 Stop de persen, mediamag 
23 55 Nieuws 

Ned. 3 
08 55 Nieuws; 10 00 De beer van Bern, school-
TV, 10 30 Criminaliteit, school-TV, 11 00 Geef mij 
maar een boek, school-TV 18 00 Nieuws; 1815 
Sesamstraat; 18 30 Jeugdjoernaai; 18 40 Het 
Klokhuis; 19 00 Desmond's, serie, 19 25 Binnen
land, aktueel mag , 20 00 Nieuws. 
20 25 De Mankementenshow, serie 
20 58 Stanley en de vrouwen, dramaserie 
21 49 De verhalenvertellers 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 NOS-laat 
23 15 Japan na 1945, kursus 

31 WIJ — 27 MAART 1992 



EEN FILM PER DAG 

VRIJDAG 3 APRIL 
TV1 
14.30 Kirsti, het koejemeisje, schooltelevisie; 
15.00 Fysika, schooltelevisie; 16.00 The big com
bo; 17.30 Er was eens Amerika, tekenfilmserie; 
17.55 Tik tak; 18.00 Nieuws; 18.10 Mooi en 
meedogenloos, serie; 18.35 TV 1 — top 30; 19.03 
Buren, serie; 19.25 Mededelingen; 19.30 
Nieuws. 
20.00 Sledge Hammer, serie 
20.25 Baraka, spelprogr. 
21.40 Matlock, advokatenserie 
22.30 Vandaag 
22.55 Vleespotten van Europa, serie 

TV2 
18.55 Nieuws; 19.00 Klassieke mechanika, 
schooltelevisie; 19.30 Het Capitool, serie; 19.53 
Benny Hill, humor. 
20.00 Vlaanderen vakantieland, toer. info 
20.35 Kijk uit!, verkeerstips 
20.40 Magische wereld, dok. 
21.30 Nieuws 
22.00 Affiche, kunstaanbod 
22.20 Concert, gitaarkoncert 

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, Ruud De Ridder 
21.00 The riddle of the Stinson, TV-flIm 
22.50 Nieuws 
23.05 New Mike Hammer, serie 
23.55 Nieuws 

Ned. 1 
13.00 Nieuws; 16.00 Nieuws; 16.05 Tekenfilm
festival ; 16.24 Service salon; 17.29 Ereprijs 117; 
17.58 Boggle, woordspel; 18.27 De Spaanse cos-
ta's landinwaarts, Costa del Sol; 18.52 De roze 
panter, serie; 19.03 Different world, serie; 19.31 
Cosby Show, serie; 20.00 Nieuws 
20.25 Rondom tien, praatprogr. 
21.11 Cheers, serie 
21.41 Ted è téte met.... Peter Paber 
22.30 Document: Nederland-Japan, vier eeuwen 
kunst, dok. 
23.08 The commish, serie 
23.58 Miniatuur 
00.06 Nieuws 

Ned. 2 
13.00 Nieuws; 16.00 Nieuws; 16.09 Fantasie in 
de ban van de werkelijkheid, dok. serie; 16.34 
Derrick, serie; 17.37 Gewoon met vakantie, En
geland; 18.00 Nieuws; 18.21 The Teenage Hero 
Turtles, tekenfilmserie; 18.47 Bassie en Adriaan 
en de geheimzinnige opdracht, serie; 19.24 Hol
lywood boulevard, glamour. 
19 59 De leukste thuis, home-video's 
20.35 Overboard,, TV-film. 
22.27 Eye of the needle, film 
00.18 Nieuws 

Ned. 3 
08.55 Nieuws; 09.00 Schooltelevisie; 18.00 
Nieuws; 18.15 Sesamstraat; 18.30 Jeugdjoer-
naal; 18.40 Het klokhuis; 19.00 Desmond's, 
serie; 19.25Turquoise, reisverhaal; 19.50 Politie
ke partijen; 20.00 Nieuws. 
20.25 Deel lil uit dagboek van het vergeten. Joop 
den Uyl 
20.37 In naam der wet, rekonstruktie 
21.41 100 meesterwerken 
22.00 Nieuws. 

Jean Harlow heeft de jacht op miljonair Franchot Tone geopend in The 
Girl from Missouri. Zaterdag 28 maart op TV1, om 15u.55. 

ZATERDAG 28 MAART 

ALL NIGHT LONG 
Amerik. film (1981) met Gene Hack

man en Barbra Streisand. Manager Geor
ge Dupler wordt na een incident met zijn 
overste gedegradeerd tot uitbater van 
een nachtwinkel. Thuis gaat het ook al 
niet te best en hij begint een verhouding 
met de nimfomane buurvrouw Cheryl. 
(TV1, om 23U.20) 

ZONDAG 29 MAART 

Amerik. film (1966) met Peter Falk, Britt 
Ekland en David Carradine. Het „Viktor-
embleem", het onschatbare nationale ju
weel van Macedonië werd gestolen. In 
New York doet een diplomaat een beroep 
op Daniel 0'Brlen om de schat terug te 
vinden. (TV2, om 22u.) 

WOENSDAG 1 APRIL 

NUTS 

MR. BILLION 
Een Italiaanse garagist wordt in Ameri

ka de erfgenaam van een enorm fortuin 
op voonwaarde dat hij binnen de 20 
dagen in San Francisco de nodige papie
ren komt ondertekenen. Amerik. komi
sche film van Jonathan Kaplan (1979) 
met Terence HUI. (VTM, om 15u.) 

MAANDAG 30 MAART 

ER WAS EENS 
EEN KU\BAK 

Politlekommissarls Michel Constantin 
neemt de plaats in van de broer van een 
vermoorde drugsmokkelaar en probeert 
via die Infiitratie het hele drugnet op te 
rollen. Franse komische politiefilm 
(1971). (FR3, om 20u.45) 

DINSDAG 31 MAART 

TE VEEL DIEVEN 

Claudia Draper wordt beschuldigd van 
moord. Haar moeder en haar stiefvader 
willen haar ontoerekeningsvatbaar laten 
verklaren maar zl] eist dat de zaak voor 
de rechtbank komt. Amerik. film van 
Martin Ritt (1987) met Barbra Streisand. 
(Ned. 2, om 20u.02) 

DONDERDAG 2 APRIL 

DE KUNST DER LIEFDE 
De 18-jarige studente Anna heeft haar 

verloofde de bons gegeven. Die blijft niet 
bij de pakken zitten en zorgt ervoor dat 
Anna in behandeling gaat bij een sekste-
rapeut. Poolse film uit 1989. (TV2, om 
22U.30) 

VRIJDAG 3 APRIL 

OVERBOARD 
Amerik. romantische komedie (1987). 

Joanna Straten (Goldie Hawn) is een 
onuitstaanbare ijdeltuit. Tijdens een 
tochtje met haar jacht valt zij overboord 
en verliest haar geheugen. (Ned. 2, om 
20U.30) 
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MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 126 
HORIZONTAAL 

3. 't Schijnt dat de elektriciteit in die streelt 
een belangrijice rol speelt (12) 

8. Suikergoed van een varken ? (4) 
9. Politiemensen die zich bezighouden met 

ruilhandel (13) 
10. Spoedde zich, venward sprekend, heen 

(4) 
11. Deze sterke viervoeter sleept(e) het hele 

volk voort (10) 
13. Op zachte wijze vrijgevig (4) 
14. Kun je aan iemand bewijzen (3) 
17. Dat is wel een heel plechtig tijdstip (6) 
18. Dikke planten (11) 
19. Door hem is de bodem ter plaatste 

aangebracht (11) 
21. Die hebben hun paarden verwisseld 

voor rupsbanden (8) 
22. 't Eind van deze hardnekkige toestand is 

niet in zicht (4) 
23. Met de kondltie is 't wel in orde (3) 

VERTIKAAL 

1. Je zou iemands mening te weten kun
nen komen door een deel van je armen 
te gebruiken (6) 

2. Onlangs (4) 
4. Geen bezwaar tegen dit kruipend dier in 

de hof (9) 
5. Door zulke vensters zie je niet veel van 

de buitenwereld (4-2-4, 5) 
6. Levert zoetstof (3) 
7. Eerder zachtaardige verwensing (8) 
8. In hun vak waren zij gewend met ge

kruiste benen te zitten (7) 
12. Vooruitgaande (11) 

OPLOSSING OPGAVE 123 
Horizontaal: 5. olieaandelen; 7. scha
terlach; 8. tegenstem; 11. krulstaart; 
14. begroot; 15. teorie; 16. laatsten; 
17. wallen; 18. kasten; 20. overdag. 

Vertikaal: 1. belangeloos; 2. balein; 3. 
ijdel; 4. hecht; 6. luchtbrug; 9. taart
straat; 10. met wortel en tak; 12. totaal; 
13. Dien; 18. krop; 19. soes. 

Machteld Uytersprot uit de Neerveld-
straat 129 in 1745 Opwijk krijgt één 
dezer dagen een prijsje toegestuurd. 
Haar gele briefkaart met de juiste 
oplossing van opgave 124 werd uit 
de talrijke korrekte inzendingen ge
loot. 

Wij verwachten uw gele briefkaart 
met de oplossing van opgave 126 ten 
laatste dinsdag 7 april op de redak-
tie: Barrikadenpiein 12, 1000 Brus
sel. 
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13. Op voorwaarde dat (4) 
15. Maakt op de jaarlijkse feestavond de 

hele boel zwart (5) 

16. Doodstil en niet scheef, dat mag soms 
bij een getuigenverklaring (9) 

20. Gezwinde soort (3) 

SATERDAG 

AHASVERUS 

„Dehaene ontvangt landbouwers", 
las Ahasverus 

Boeren ondereen 

Fransen zijn Lepennellkkers 

• 

BSP-tijdperk ten Eynde 

• 

Sint Joost heeft wrevelagenten 
ten node 

Zorgt Frimout nu ook voor nieuwe 
ruimtelijke ordening? 

Met Donna nog meer radioaktivitelt 

NASA heeft een Frimout-sider 

• 

Atlan 't is in orde! 

• 

Zetduivel: 
Zat zijn doet geen zeer 

Vlaams-Waelse dialoog? 
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OP DE 
BARRIKADE 

• 'k Ben blij met ons' Marjan. Voor diegenen 
die dat niet zouden weten: Marjan is ons' 
oudste pleegdochter. Vanuit een moeilijke 
jeugdperiode groeide ze gaandeweg op tot 
een keurige „oudste dochter". Ze verzorgt 
nu, één dorp verder, bejaarden. Haar verha
len over Jeanneke, over Moederke, over 
Hortense en Marie kleuren zonder ophouden 
de familiegesprekken. Zonder het te weten 
bracht die levenskonfrontatie in het bejaar
denhuis haar een levensernst mede, die zij 
echter moeilijk onder woorden kan brengen. 
Maar haar leven wordt nu ook bepaald door 
Mark — een opgeschoten, optimistisch jong-
mens uit de buurt. Die voetbalt en biljart 
graag én koestert zijn boontje voor Marjan. 
Hij is een inzetrijke, vlugge chauffeur die 
voor een Zaventemse verzendfirma over alle 
's Heren wegen rondrotst met een stiptheid 
die ik hem benijd. Beiden bouwen een eind 
verder, in Hotstade, een (voor Brabant be
taalbaar) nest uit. Met plezier bewonderen 
we met Lieve en de andere kinderen de 
aanwinsten en volgen de verhuis. Tine en 
Goedele trekken de kasten open, keuren de 

HOTEL - RESTAURANT 

albino 

'on. 
Berg 17 - B 3790 St. Martens-Voeren 

Tel 041/81.09.08 - 041/81,09.29 
Gastronomie In een groene oase 

Diverse forel spec, en streekgerechten 
Marktverse produkten 

Groepsarrangementen 

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

en grote parking. 

Voor uw groepsreizen naar de Voerstreek 
met geleld bezoek aan de forellenkwekerij 
kontakteer ons. Speciale groepsmenu's. 

orde-der-dingen en geven zusterlijke kom-
mentaar. Bart en Nathalie staan al verder en 
dringen door naar de kern van zo'n nieuw 
levensgebeuren: de financiën! Een nieuw 
gezin is dus gestart. Maar is het betaalbaar? 
Zullen Marjan en Mark het gezinsleven door
trekken, zoals wij hen dat voor-hielden? 
• Zopas bracht de post Chris Vandenbroe-
ke's „Rendez-vous met de Toekomst", een 
Kritakboekje dat onze ondervoorzitter 
schreef over ,de vergrijzing van Vlaanderen'. 
Op de schutbladzijde van deze keurige uitga
ve : een kleurfoto van een apetrots grootou
derpaar, dat het keren-der-jaren blijkbaar 
goed doorstond. Op hun schoot, gekoesterd 
door vier handen, één Benetton-kleinkindje! 
„Zie je ons zo al zitten?", vraag ik aan 
Lieve... 

Logische vraag, want Chris schreef op 
bladzijde 46: „Na 2010 komt de sociale 
sektor gegarandeerd in de rode cijfers te
recht. Een andere gevolgtrekking betreft de 
verdeling van de gezinslasten en de opvang
mogelijkheden van kinderen. Uiteraard kan 
daarvoor een beroep gedaan worden op 
familiale netwerken, waarbij vooral de groot
ouders een belangrijke rolkannen vervullen. 
Het is trouwens merkwaardig dat de oudjes 

van vandaag, die jaren geleden bijzonder 
zuinig met hun eigen vruchtbaarheid om
sprongen, er blijkbaar toch in slagen om drie 
tot vier kinderen op te voeden door hun inzet 
over een verlengde levensciclus te spreiden 
en zich over hun kleinkinderen te ontfermen. 
Het laat hun eigen kroost toe om beroepsak-
tief te zijn en karrière te maken." 

Zonder in de portemonnee van Marjan en 
Mark door te dringen weet ik toch dat een 
appartement met een wagen, met een TV en 
video, met wat kookapparaten en een droom-
vakantietje tussendoor, méér dan één loon 
opvreet. En ik vraag me dus af hoe Marjan en 
Mark hun gezin zullen uitbouwen met die 
bijna onbetaalbare lijst noodzakelijkheden 
die de reklame, die de buurt en de vrienden 
hen opdringen... En verklaart het hen maar 
eens!. Bovendien willen Lieve en ik ook niet 
steeds de moraalridders van de waarden
schaal spelen. En toch I Zullen we ommekaar 
niet de revolte van de soberheid moeten 
inzetten t.a.v. de handigaards die met kre
dietkaarten (het kopen-zonder-betalen dus) 
ons over de dure werkelijkheid heen laten 
springen ? 

Willy Kuijpers 
Algemeen Sekretarls 

HET PARTIJBESTUUR 
DEELT MEE 

Na afloop van het partijbestuur van de VU 
Vlaamse Vrije Demokraten van maandag 
23 maart werd de volgende mededeling 
verspreid naar de pers. 

Het partijbestuur heeft aandacht besteed 
aan de manifestatie ,,Hand in hand" en aan 
Sabena. 

Met de enorme opkomst voor verdraag
zaamheid en demokratie kan de manifestatie 
„Hand In hand" een sukses worden ge
noemd. De manifestatie richtte zich duidelijk 
tot de politieke wereld. Vandaar dat de VU 
het deontologisch niet korrekt vond als poli
tieke partij als dusdanig mee te stappen. 

Wel meent de VU dat het signaal van 
tienduizenden, veelal jonge mensen duide
lijk is. Verdraagzaamheid en de versterking 
van de demokratie moeten mede het politie
ke beleid bepalen. De VU wil dit signaal 
ernstig nemen. Zij zal haar pleidooi voor een 
nieuwe en betere politieke kuituur en voor 
meer sociale rechtvaardigheid versterken. 
Wrevelpunten ten opzichte van de overheid, 
onder meer als gevolg van een tekortschie
ten in dienstverlening, moeten worden weg
gewerkt. Politizering en sindikalizering van 
de overheidsdiensten moeten dan ook wor
den weggewerkt. Dit moet geen miljarden 
kosten. 

De manifestatie „Hand in hand" kan 
slechts een beginpunt zijn. Problemen die er 

zijn, en die het samenleven tussen mensen 
in de samenleving vaak bemoeilijken, wor
den hierdoor niet opgelost. Verdraagzaam
heid en demokratie zijn het best gediend 
wanneer elkeen aanvaardt dat er rechten én 
plichten zijn die een gemeenschap draaien
de houden. Integratie én assimilitie in de 
Vlaamse kuituur dienen het einddoel van het 
beleid te zijn. Het verhogen van de veiligheid 
in steden en de algemene woonverbetering 
moeten het vertrouwen tussen mensen uit 
verschillende kuituren herstellen. 

De VU stelt vast dat de regering alles in hef 
werk stelt om Sabena zo snel mogelijk te 
kunnen verkopen aan Air France. Hierin 
krijgt zij de volle steun van de CVP die 
hiermee een wezenlijke troef van de ver-
keersinfrastruktuur in Vlaanderen in handen 
van de Franse staat legt. De zogenaamde 
privatizering van de besluitvorming is een 
kwakkel en komt neer op politiek vluchtmis
drijf van de Vlamingen in de regering. 

Zolang Sabena werkt met gemeenschaps
kapitaal, en de bestuurders door de regering 
worden aangeduid is er van privatizering 
geen sprake. De VU meent dat de Vlaamse 
regeringspartijen en ministers, met de CVP 
op kop, hierin een verpletterende verant
woordelijkheid dragen. De VU hoopt dat de 
Vlaamse Beweging en het Vlaamse bedrijfs
leven er mede met haar in zal slagen hen tot 
betere inzichten te bewegen. 
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VORMINGSMNBOD 
ROND RENE 
DE CLERCQ 

In 1932, net zestig jaar geleden, overleed dlchter-
komponist en Vlaamse voorman René De Clercq. 
Hij ging de geschiedenis in met gedichten zoals 
,,Daar is maar één land" en liedjesteksten zoals 
„Tineken van Heule" en ,,De gilde viert" (op 
melodie van Emiel Hullebroeck) die nog regelmatig 
tijdens zangfeesten en studentenkantussen gezon
gen worden. 

Een figuur die men dikwijls vastpint op zijn 
geëngageerde poëzie en gemoedelijke liedjestek
sten. Minder bekend maar daarom niet minder 
goed zijn de meer ,.voldragen" gedichten en de 
liedjes die René De Clercq eveneens eigenhandig 
van een melodie voorzag. 

Een rechtlijnige Vlaamsgezinde persoonlijkheid 
waar sommigen een verkeerd beeld van ophangen, 
ten onrechte want René De Clercq was meer dan 
een romantische dweper. 

In het Interbellum beleed hij een realiseerbare 
heel-Nederlandse gedachte (overigens leefde en 
overleed hij als politiek vluchteling m Nederland) en 
een daadwerkelijke godsvrede. Een Aktivist die 
erin slaagde om een pluralisme avant-la-lettre heel 
intens te beleven. 

Voor een voordracht, kunstzinnig vormingsmate
riaal of een dokumentatiemap over de dichter-
komponist en Vlaamse voorman René De Clercq 
kan elke soclaal-kulturele organisatie beroep doen 
op het Vlaams Instituut voor Kunstzinnige Vorming 
dat een vormingsaanbod in foldervorm ontwierp. 
Wie René De Clercq historisch, muzikaal en literair 
wil herbeleven, is bij Vlink op het juiste adres I 

CURRICULUM VITAE 

Op aanvraag van en i.s.m. FVK Rodenbachfonds 
brengt historikus Walter Luyten de voordracht 
René De Clercq kunstzinnig en als Vlaamse Akti
vist belicht, die ongeveer twee uur duurt. 

Eveneens op aanvraag verzorgt Joost Vandom-
mele, kleinzoon van de dichter en lid van de 
Stichting René De Clercq, de voordracht René De 
Clercq als persoon en pluralist avant-la-lettre, over 
zijn grootvader die vanuit een andere, zelfs enigs
zins persoonlijke invalshoek benaderd wordt. 

In het aanbod is verder een rondleiding in het 
René De Clercqmuseum te Deerlijk voorzien. Tij
dens dit geleid bezoek in het geboortehuis van 
René De Clercq wordt de videomontage „Curricu
lum vitae" vertoond. Armand Deknudt stelde deze 
kunstzinnige evokatie i.v.m. René De Clercq sa
men met akwarellen van Giltiert Vandamme en 
muziek van Peter Vermeersch. 

Met het kunstzinnig vormingsaanbod René De 
Clercq (1877-1932) historisch, muzikaal en literair 
herbeleefd! kan iedereen met het rijk oeuvre en 
volksbewust gedachtengoed van René De Clercq 
kennismaken. Tevens hoopt Vlink ook soclaal-
kulturele organisaties aan te zetten tot het program
meren van een initiatief rond deze figuur. 

De folder die i.s.m. de Stichting René De Clercq 
tot stand kwam, is gratis te verkrijgen. Het aanbod 
dat in de reeks Vlinkanimeren kadert, is gratis op 
500 fr. administratiekosten en 500 fr. verplaatsings
kosten per voordrachtgever na. 

Vlinkofoon t.a.v. Jean-Pierre Roosen, Limburg-
straat 92, 9000 Gent, tel. 092/23.01.36 (24 uur op 
24 uur), fax: 091/25.85.08. 

VWG20JAAR AKTIEF 
Voor 25 jaar, toen nog niemand belangstelling 

had voor de teloorgang en de verkrotting van de 
oude Antwerpse volksbuurten staken in de Schel-
destad enkele mensen de koppen bij elkaar. Zij 
wilden een einde maken aan de sociale isolatie en 
aan de vervreemding waarvan zoveel buurtbewo
ners het slachtoffer waren. Dat was het begin van 
het Vlaams Verbond voor Gepensioneerden 
(VWG), aanvankelijk nog een feitelijke vereniging. 
In 1972 werd de VZV»/ gesticht. 

Van toen af begon een permanente groei over 
gans het Vlaamse land. In alle grote gemeenten en 
in elke Vlaamse provincie werden kernen, afdelin
gen en federaties opgericht. Het VWG werd er
kend door de Vlaamse Gemeenschap, maakt deel 
uit van het Overlegkomitee van de Vlaamse Gepen
sioneerdenorganisaties, het Overlegkomitee 
Vlaamse Verenigingen en van de Hoge Raad van 
de Derde Leeftijd. 

Inmiddels zijn er in heel Vlaanderen vele duizen
den leden aangesloten bij het Verbond. 

M. Cools-Kockx, nationaal sektretaris: ,,Het 
VWG is nu 20 jaar jong en dat wordt geestdriftig 
gevierd op donderdag 9 april 1992 in het Alpheus-
dal, Filip Williotstraat 22 te Berchem. 

Van de gelegenheid zullen we gebruik maken om 
ons nog meer te profileren als Vlaams-nationale, 
pluralistische, niet partijgebonden ouderenvereni-
ging en om ons programma en ons eisenbundel 
bekend te maken." 

- Alle Info: WVG, Kipdorp 21 bus 33 te 2000 
Antwerpen (03/233.50.72) 

ADVERTENTIE 

WERKAANBIEDING 
RUSTOORD WINDEKINDS VZW zoekt om 
onmiddellijke indiensttreding 

— 1 voltijdse verpleegster A1/A2 
— 2 halftijdse verpleegsters 

(tussen 17u.-21u.). 

Voor nadere inlichtingen 
DHR. DIERICK WILFRIED 
MEVR. DEBOES CHANTAL 
RUSTOORD WINDEKINDS V.Z.W. 
Lange Heergracht 61, 2800 MECHELEN 
015/21.06.05 

ends 
Dender-dossier 

Trends doorkruist de Denderstreek. Hoe bedrijvig zijn Aalst, 
Dendermonde, Geraardsbergen, Ninove? Wat heeft Gilbos op 

het getouw? Hoe ver strekt het zetmeelrijk van Amylum? 
Houdt Unal de vlam erin'' Wurgen de milieuwetten Fabelta? 

Hoe snel is Mister Minit? Wat heeft Schellebelle met lingerie? 
Vindt de sierteelt redding in een proefbuis? 

Wie haalt het schuim van de Dender? Zijn de impulsgebieden 
blanco cheques voor politieke vrienden? 

En verder: de bedrij ven-top-30, de miljoenen van karnaval, 
de erfenis van het Daensisme, wandelen door het werk van 

Louis-Paul Boon, 

Vrouwen en beleggen 
Beleggen vrouwen anders dan mannen? 
Hoe zit het daarmee in het buitenland? 

"Beleggen" peilde naar de nieuwste emancipatiebeweging 
in het wereldje van beurs en kapitaal. 

Enkele vrouwen-beleggingsklubs lieten in hun portefeuille 
kijken. Het doen en laten van die klubs wordt uit de doeken 

gedaan. Ze werken immers anders, hebben andere 
doelstellingen, hanteren andere principes en behalen andere 

resultaten. En last but not least: een vrouw maakt haar 
beleggings-"huiswerk" beter. 

rends/Beleééen 
NU BIJ UW DAGBLADHANDELAAR 
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MAART 

27 ZWIJNDRECHT: Stadsbezoek aan Hasselt, 
o.a. Jenevermuseum. Org.: VWG-Zwijndrecht 
(03/252.77.98). 
27 BOECHOUT-VREMDE: Ledenfeest in salons A. 
Franck, A. Franckstraat 17 te Boechout. 6-gangen-
menu, overgoten met nodige wijn aan 1.000 fr.p.p. 
Na eetfestijn gelegentieid tot napraten tussen pot 
en pint. Info: Mare Valkentwrghs (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 Bercfiem. 

28 MERKSEM: Kaartvond in Vlanac, Bredabaan 
360, om 20u. Deelname 100 fr.p.p., inschrijving ter 
plaatse. Org.: Vlanac. 

30 MOL: Natuunwandeling ,,Het Fonteintje" te 
Koersel. Org.: VWG-Mol (014/31.29.60). 

DENKEND AAN NOEL CUYPERS 
Zoals de Waaslandse Amedee Verbruggen, zo 

ook kon de Nolle overtuigen. Klein van gestalte, 
vinnig en scherp als 't moest, maar met een hart 
van koekebrood. 

In 1958 belandde Noël Cuypers ("Mechelen 
22.12.1920 — tLeuven 8.3.1992) met zijn gezin 
vanuit 't Brusselse in Leuven. Hij viel niet weg te 
denken uit onze Volksunlewerking. Geen opdracht 
was hem te zwaar of te groot. Neen, hij was niet 
verbitterd uit ,,den oorlog" gekomen toen hij op 31 
mei 1947 't Klem Kasteeltje verliet. Zijn leven begon 
immers opnieuw. 

Zijn Agneske Uyttebroeck en zijn kinderen waren 
zijn fierheid. Zingen, het schone waarderen, kame
raadschap en trouw schraagden zijn optimisme. 
Zijn huwelijksleven dat op 22 september 1948 
begon, werd zeer zwaar beproefd. En jarenlang 

knaagde het gebrek aan zuurstof aan zijn lichaams
kracht. Maar hij gaf niet op. Weinigen heb ik 
gekend die niettegenstaande hun ziekte zo konden 
volhouden als ,,de Nolle". De laatste jaren lag hij 
thuis letterlijk „geveld". Uur-na-uur was Agneske 
bij hem met haar grote inzet voor zijn vele zorgen. 
Zo is hij zacht naar d'Overkant gegaan met de 
warmte van zijn kinderen en 7 kleinkinderen in het 
hart. 

Wij zullen onze Nolle missen met zijn verhalen 
over het Mechels schildersambacht waar hij uit
groeide, over de jeugdbeweging en de NSKK, over 
zijn avonturiersstreken in Frankrijk en de verneder
landsing van „L'Etoile — De Ster"... 

Maar samen blijven we zingen... 
Willy Kuijpers, 

/ senator 

Wandelen en fietsen in dennebossen - hei en wei 
Te huur - per week - weekeind - maand 

Vakantiehuisje "Streel(bossenliof" 

gelegen te AVERBODE-KEMPEN 
aan de rand natuurgebied van 1.600 ha op eigendom 
20.000 m2 
Living-o.h. - kl. T.V. 
rustig gelegen. 
Vrij paasverl. - sept. -

2 slaapk. - ing. keuken - badk. - garage - 6 pers. - centr. venw. -

okt. - nov. - aug. 

TEL. 013/77.25.46 

ADVERTENTIE 

O.C.M.W. Antwerpen 
werft aan, onder bediendencontract, voor het technisch onderhoud van de ziekenhuizen: 

BEDRIJFSLEIDER (MA/) 
Diplomavereiste: houder zijn van het diploma van industrieel ingenieur met specialisatie electro-
mechanica. 

Bruto aanvangswedde: 63.398,-fr bruto per maand 

De kandidaturen dienen toegekomen te zijn op het Secretariaat, Lange Gasthuisstraat 33 te 2000 
Antwerpen uiterlijk op 13.4.1992. 

APRIL 

I EDEGEM: Met FW-Edegem naar Friesland van 
24 tot 26/6. Nog enkele plaatsen. Inschrijven tot 1 
april bij Hilde De Wit 03/449.17.66. 

4 MERKSEM: Jaarlijkse dr. Bormsherdenklng. 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. 
5 MERKSEM: N.a.v. de dr. Bormsherdenklng: mis, 
optocht en bezinningsronde 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, Filip 
Williotstraat 22 te Berchem. 
I I ARENDONK: Arendonk helpt Koerdistan. Op
haling van gedragen kleding in gans de gemeente 
t.v.v. de aktie. Org.: VU-Arendonk. 
11 NIJLEN: Vlaamse Kring Kempenland organi
seert kwisavond in lokaal Kempenland, Heren-
thoutsestwg 53. Ploegen van maks. 5 spelers. 10 
reeksen met 10 vragen. 

IN MEMORIAM LODE 
VAN VLIMMEREN 

Op zondag 15 maart overleed Lode Van Vlimme-
ren in zijn vertrouwd midden ,,Dietbrand" te Kapel
len. 

Tijdens de asverspreidingsplechtigheid werden 
Vaan/vel mijn broeder. Lied van mijn Land en 
Gebed voor het Vaderland als afscheid gezongen. 

De heer Walter De Boeck, voormalig voorzitter 
van de Volksunieafdeling Ekeren en afgevaardigde 
van de Vlaamse Vriendenkring en WG's van 
Ekeren en Kapellen herinnerde ons Lode's jaren
lange onbaatzuchtige, offervaardige inzet van 
Vlaamse trouw en stelde hem als „monument van 
strijdbaarheid", als voorbeeld voor, aan de jonge
ren van vandaag. 

Geboren in 1900, beleefde hij de twintiger jaren 
onder verstikkende franskiljonse dwingelandij. Hij 
streed In de rangen der jonge Vlaamse Wachten, 
opkomend voor amnestie en vervlaamsing. Op de 
Grote Markt te Antwerpen was hij ooggetuige van 
het neerschieten van Herman Van den Reeck. 

In 1922 stond Lode mee aan de wieg van de 
Vlaamse Toeristenbond, sloofde mee aan de suk-
sesrijke Bormsverkiezing van 1928 en aan de 
oprichting van het Algemeen Nederlands Verbond. 

In 1935 vond hij zich in het stijlrijke Groot-
Nederlands Verdinaso, na persoonlijke kontakten 
met Joris Van Severen. 

Na zeer lang aarzelen besloot hij tijdens WO II in 
het VNV de politieke strijd voor Vlaanderen verder 
te zetten. Zo vielen hem nadien broodroof en 
opsluiting ten deel. Na zijn vrijlating stak Lode de 
fiere, harde kop weer op in de Vlaamse Koncentra-
tie en de Volksunie en ijverde hij tot het niet meer 
ging in de plaatselijke afdelingen van Vlaamse 
Vriendenkring en Verbond van Vlaamse Gepensio
neerden te Ekeren en Kapellen. 

Een laatste woord: „Lode wij groeten u, wij 
buigen voor u in eerbied en dankbaarheid", besloot 
deze plechtigheid. 

De afdelingsbestuursleden van Ekeren en Kapel
len willen langs deze weg tevens hun bewondering 
en respekt uitdrukken voor Lode's vrouw, Hélène 
Sjur, die hem steeds terzijde stond, bijzonder in zijn 
laatste jaren. 

Gerda Van Langendonck, 
VU-gemeenteraadslid. 
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OOST-VLAANDEREN 

MAART 

28 AALST: Kaas- en Vleesavond in St.Janszaal, 
Immerseeldreef te Aalst. Aanvang: 19u.30. Volw.: 
280 fr., kinderen: 150 fr. Sneltombola met prachti
ge prijzen. Iedereen welkom. Org.: RA/-Aalst. 
29 BUGGENHOUT: Stadswandeling Antwerpen 
met VU-Buggenhout, o.l.v. bekwame gids. Met 
groepstikket trein. 

APRIL 
1 GENT: Om 20u. in Chalet Pic-Nic, Griendijk 
(Watersportbaan): gezellige samenkomst, met hul
diging van uittredend gemeenteraadslid Karei Van 
Hoorebeke en van nieuw gemeenteraadslid Ed-
mond Cocquyt. Org.: VU-Gent-Centrum/Zuid. 
I SINT-NIKLAAS: En de rekiame 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. 
3 GENTBRUGGE: Waarheen met Zuid-Afrika en 
het Afrikanervolk? Voordracht door Jan Van Aer-
schot, met dia-voorstelling door Jan Gunst. Om 
20u. in Dienstencentrum, Braemkasteeistraat 35-
39. Tijdens pauze: proeven van Kaapse wijnen. 
Vrije toegang; Org.: FVV-VOS-IJzerbedevaart-
werkgroep Gentbrugge-Ledeberg en Vrienden van 
ZA-Gent. 
4 AAIGEM: 2de Eetfestijn in zaal Torengalm. Ook 
op 5 april. Kaarten aan 300 fr. bij bestuursleden van 
VU-Burst-Bambrugge-Aaigem. 
4 EREMBODEGEM: Steakfestijn in zaal Rubens, 
Ninovestraat, Erembodegem-Terjoden. Van 18 tot 
22u. Ook op 5 april van 11u.30 tot 15u. Voiw.: 300 
fr., kinderen 150 fr. Org.: Vlaamse Kring en VU, 
VTB-VAB Terjoden. 
7 AALST: Met FW-Aaist op reis naar Vlaamse 
Ardennen. Prijs p.p. 490 fr. (middagmaal inbegre
pen), -12j.: halve rpijs. Inschrijven voor 1 april. Info 
en inschrijven bij Maria Van Caenegem 
(091/60.18.54) of bij bestuursleden FW-Aalst. 
I I EEKLO: Lentefeest in Sparrenhof, om 20u. met: 
op het houtvuur geroosterde ham naar believen, 
diverse verse groenten en lekkere sausen, brood. 
Volw. 300 fr., -14j. 150 fr. Org.: VU-Eeklo. 

ADVERTENTIE 

Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk Welzijn 

van en te Merelbeke 
Het O.C.M.W. gaat over tot de openver-
klaring in statutair verband van volgen
de betrekkingen: 

— 1 gegradueerde hoofdverpleeg
kundige (ervaring strekt tot aan
beveling). 

— 1/2-time verpleegassistent(e). 

De aanvragen der kandidaten dienen 
per aangetekend schrijven gericht aan 
de Heer Voorzitter, Poelstraat 37 te 
9820 Merelbeke, en dienen hem uiter
lijk, samen met de nodige bewijsstuk
ken, te bereiken op 30 april 1992. 

Inlichtingen en voorwaarden zijn te be
komen op het secretariaat op hetzelfde 
adres. Tel.: 091/30.62.53. 

NIEUW BESTUUR TE 
BURST- BAMBRUGGE-AAIGEM 

De afdeling Burst-Bambrugge-Aaigem organi
seerde haar bestuursverkiezing in de Schuur van 
Jan De Vuyst op 15 maart j . l . 

De huidige voorzitter Jaak Paerewijck, te druk 
bezet door zijn werk, gaf de fakkel door aan Paul De 
Spiegeleer. De nieuwe ploeg dankt Jaak voor de 
voorbije vruchtbare jaren en hoopt nog lang samen 
te werken. 

Het nieuwe bestuur ziet er als volgt uit: Paul De 
Spiegeleer: voorzitter; Frans Arents: ondervoorzit
ter; Rudy Van Droogenbroeck: sekretaris en ver
antwoordelijke voor leden en abonnementen; Dirk 
Braeckman: schatbewaarder; Jan De Vuyst: vor
ming; Dirk Beurms: pers en pubiikaties; José 
Schouppe: organisatie en propaganda; Urbain De 
Grave: dienstbetoon. De overige leden zijn Ed-
mond Rottiers en Jaak Paerewijck. Remi Roels is 
ere-bestuurslid. 

AGENDA 

Na het sukses van vorig jaar, toen wij 600 
deelnemers mochten verwelkomen, organiseren 
wij ons 2e eetfestijn op 4 en 5 april 1992 in zaal 
Torengalm te Aaigem. Kaarten te verkrijgen bij de 
bestuursleden aan 300 fr. 

Op 26 april 1992 nemen wij deel aan het Vlaams 
Nationaal Zangfeest (500 fr.: toegangskaan 400 fr. 
en bus inbegrepen). Inschrijven voor 15/4/1992 is 
aangewezen daar de plaatsen beperkt zijn (tel. 
053/62.68.99). 

Gelieve ook 28 juni 1992 vrij te houden voor onze 
jaarlijkse wandeltocht te Aaigem, gevolgd door een 
reuze barbecue in de Schuur van Jan. 

Ter gelegenheid van de bestuursverkiezingen kwam Paul Van Grembergen, VU-
fraktievoorzitter in de Vlaamse Raad, een uiteenzetting over de „Bewogen, Aktuele, 
Politieke toestand" geven. 

(foto Wevako) 

ZOEKERTJE 
— GEZOCHT — Vlaams persoon zoekt een klein 
huisje met tuintje en 1 slaapkamer, ong. 5.000 fr. 
Bellen naar kabinet van schepen Bert Anciaux, 
Stadhuis: 02/512.10.78. 

- GEZOCHT - Man, (°04.02.62), graduaat boek
houden. Zoekt werk in de omgeving van Brussel. 
O/Ref.920162. Voor inl. kontakteer kamerlid E. Van 
Vaerenbergh 02/519.86.94 (van 7u.30 tot 15u.). 

MAART 
27 GENK: Geleid studiebezoek aan CC Genk 
(gemeentehuis, biblioteek en politie). Samenkomst 
in de hal om 13u. ORg.: VWG-Gent 
(011/35.88.79). 
28 HAM: Vijfde lentebal in het Gemeenschapshuis 
te Kwaadmechelen. Aanvang: 20u.30. 

SCHOENEN 

N E F O ^ E L ^ 

Willy VERDIEVEL-
Hilde DEMAREY 

Alben l-laan 171A 
8620 NIEUWPOORT-BAD 

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

AIGLE 
TRETORM 
ROMIKA 

AMBIORIX 

BAMA 
IQdfttrz 
adidas 
tSUMA 

(tjabor) 
aaaotö 
MEPHISTO 

TX«7f 
SEBAGO 

WEEK-END altijd open 
Woensdag gesloten 
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BRA 
MAART 

27 ASSE: Vormingscyklus voor gemeentemanda
tarissen in herberg-restaurant De Karaf, Brusselse
straat 8. van 20 tot 22u. Org,: Vorming en Gemeen
schap. 
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 
14U.30. Org.: VU-Grimbergen. 
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 

2 GROOT-BIJGAARDEN: Om 20u. in kleine zaal 
van Collegium: open bestuursvergadering. Evalua
tie van de politieke aktualiteit. Org.: Arr. Halle-
Vilvoorde. 
4ITTERBEEK: Eetfeest vanaf 18u. in de Parochie
zaal, achter de kapel St.Anna-Pede. Ook op 5/4 
vanaf 11 u.30. Org.: VU-ltterbeek. 

VERKIEZINGEN BIJ 
VU-VOSSEM 

Op 13 maart jl. werden bij de afdeling Vossem 
statutaire verkiezingen gehouden. Er werden 9 
bestuursleden verkozen. Alle kandidaten behaal
den praktisch het maksimum van de stemmen. 
André Laes werd voor een tweede ambtstermijn 
van 3 jaar herkozen als voorzitter en als sekretaris 
werd Patrick Puttemans eveneens herkozen. 

Alle andere funkties zullen op de volgende be
stuursvergadering toegewezen worden. 

Arrondissements-afgevaardigde Pol Vanden-
bempt nam het eerste gedeelte van de avond voor 
zijn rekening, waarna hij afgelost werd door Annie 
Ruijtings. 

Annie dankte alle bestuursleden voor hun inzet 
de voorbije 3 jaar en sprak ons veel moed in voor de 
nieuwe termijn van 3 jaar die voor de boeg ligt. 

(a.1.) 

IN MEMORIAM 
WIMCLAEYS 

"Brugge 15.12.1936 - tHeverlee 18.3.1992. 

Tinneke Weets, zijn echtgenote met Marleen, 
Annemie, Stijn en Katrien, Wim's kinderen, schre
ven het simpelweg juist onder zijn naam op zijn 
rouwbrief: Hoogleraar K.U.; overtuigd Vlaming... 

Zelden heb ik binnen het Vlaams akademisch 
midden iemand gezien die met dergelijke overgave 
zijn Volk wérkelijk lief-had. Ik weet het, voor sommi
gen klinkt dit romantisch-verouderd. Maar wie Wim 
kende weet dat deze woorden stuk-voor-stuk de 
werkelijkheid dekten. Wim leefde door-en-door 
Vlaams-demokratisch verbonden. Als psicholoog 
wist hij maar al te goed hoe vergankelijk-relatief 
persoonlijke verhoudingen, gevoelens en woorden 
wel zijn. „Een mens heeft een gemeenschap 
broodnodig", zo zei hij dikwijls. Telkens opnieuw 
beluisterde hij en beantwoordde zonder vooropge
zette schema's, noch enige professorale hoog
moed, ieder probleem van zijn Volk. 

Wim schonk vertrouwen: 28 jaar aan zijn vrouw, 
aan zijn kinderen, aan zijn studenten. Maar ook aan 
de Volksunie, Bij de lijstopstelling stelde hij nooit 
eisen. Integendeel. Ons mandaat was het zijne. Hij 
voelde steeds mee en was de laatste om loze kritiek 
te uiten. 

Op 28 juni 1991 brak iets in zijn lichaam. Banaal 
op 't eerste zicht... En weer schonk hij vertrouwen 
aan de vele dokters die hem verzorgden. Hij kloeg 
niet en bleef teder-vriendelijk. Tot in februari '92 
wilde hij blijven les geven... Hij oversteeg zijn 
rolstoel. 

Velen vierden rondom Tinneke en de kinderen 
zijn overgang op dinsdag 24 maart in de St.-
Lambertuskerk te Heverlee. Met zijn allen — zo 
zeiden we — missen we zijn optimistische ogen, 
zijn gulle lach... 

De hele familie, speciaal Tinneke en Wim's 
moeder wensen we veel levenssterkte toe. 

Willy Kuijpers, 
senator 

/f/ \R\ 
1 /\ y 
VUAMS 2EKB«0NDS BIMBAKnA 

PROMOTIEAK 
* U verlaat uw kleurmutua 
* U wordt lid van een VL/ 
* U ontvangt meteen een p 

INFO: 02/523.87.77 
NINOOFSESTEENWEG 21 

Open alle dagen: 9 — 12 
Ook op zaterdagvoormiddé 
Talrijke bijkantoren in Vlaa 

ADVERTENTIE 

VLAAMS NEUTRAAL 
ZIEKENFONDS 
BRABANTIA 

TIE TOT 1 JUNI 1992 
liteit 
^ M S ziekenfonds 
rachtig geschenk bij afgifte van deze bon. 

38 — 1080 BRUSSEL 

en 13.30 — 16.30 

ms Brabant 

WEST-VLAANDEREti 
MAART 

27 ROESELARE: Reuze Groentenkaarting van 
Vlanajo Roeselare, In dienstencentrum 't Leeuwke, 
H. Verrieststraat 4, vanaf 18u.30. Ook op 28/3 
vanaf 17u. en op 29/3 vanaf lOu. 
28 BLANKENBERGE: Koorkoncert in het Wit 
Paard; om 20u. Inkomt 300 fr. Kaarten bij Miei 
Duysters. 
29 ASSEBROEK: Assebroekse Meersentocht 
wordt verschoven naar latere datum. Dus niet op 
29/3! 
30 WERVIK: 3 jaar gemeentebeleid Wervik-Gelu-
we en vizie van het gemeentebeleid naar de 
toekomst toe door burgemeester Roza Lernout-
Martens, om 20u, Tevens bestuursverkiezingen 
Wervik-Geluwe van 18 tot 21 u. in Gasthof 't Kapit
tel, Ooievaarstraat 33. 

APRIL 

8 ROESELARE: Paasversiering met zaden. Om 
13U.30 in de H. Verrieststraat 4. Inkom 50 fr. 
Meebrengen: lijm. Org.: Vlanajo-West-VI. 
9 BLANKENBERGE: Met VWG-Blankenberge 
naar Antwerpen. Vertrek om 7u.30 aan stadhuis. 
Nog enkele plaatsen vrij. 500 fr. (bus + middag
maal). Inschrijven bij Miei. 
13 ROESELARE: Splitsing van de Sociale Zeker
heid door Walter Peeters. Om 20u. in de St.Mi-
chlelszaal, St.Michielsstraat 16. Toegang 100 fr. 
Org. Vlaamse Volksbeweging. 
18 lEPER: Surinaamse eet-avond in Trefcentrum 
West-Flandria, Capronstraat 15, vanaf 19u.30. Met 
toelichting door mevr. Mac Leod, kult. att. Amb. 
Suriname. Deelname: 400 fr. Kaarten in het Tref
centrum voor 11 april. 

AFDELING 
KORTRIJK-STAD 
KOOS NIEUW 
BESTUUR 

Voorzitter: Hilda Douchy-Comeyne. Ondervoor
zitter : Kristine Bossuyt-Acke. Sekretaris: Joost Bal
legeer. Penningmeester: Jef Labaere. Leden en 
abonnementen: Marie-Jeanne Van Damme-Nop-
pe. Organisatie en propaganda: Wilfried Bogaerts. 
Pers en publikaties: Walter Deconinck. VUJO: 
Johan Sanders. Vrouwenwerking: Hilda Douchy-
Comeyne. Dienstbetoon; Walter Maes. Vorming: 
Antoon Malfait. 

Overige bestuursleden: Eddy Debusschere, Lie
ven Decaluwe, Riet Declercq, Piet Lanssens, Jo
han Van Biervliet en José De Schaepmeester. 

Veel sukses I 

(j.b.) 

VU-KOEKELARE 
ROUWT 

Op 13 maart overleed Albert Leirman, trouw lid 
van onze afdeling. 

Langs deze weg bieden wij onze kristelijke deel
neming aan. 
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ROMERO-DAG TE 
BRUGGE 

Morgen zaterdag 28 maart organiseert het La-
tijns-Amerika Komitee Brugge de 12de Romero-
dag. Dit onder het motto: Basta! Niet nog eens 500 
jaar uitbuiting van Latijns-Amerika. Speciale gast is 
de Braziliaanse bisschop en verdediger van de 
Indianen Tomas Balduino. Verder is er Zuidameri-
kaanse muziek en dans en alternatieve p r d e -
Wereldspelen. Vanaf 10u. 's morgens zijn A ge
spreksronden met Mario Coolen (als teoloc^ jaren
lang werkzaam in Guatemala). Marl( Filet (Scheu-
tist, redakteur Bijeen, ex-Wereidwijd), prof. Jaap 
Kruithof, Ana en René Rodriguez (vertegenwoordi
gers van het FMLN in België) en Rhea Van der 
Vloet (de aktievoerster uit Essen tegen de kinder
moorden in Brazilië. 

Plaats van het gebeuren: Sint Lodewijkskollege, 
Magdalenastraat 30, 8200 SInt-Adries Brugge (op 
10 minuten van het station). 

De Romero-dagen zijn In Vlaanderen uitgegroeid 
tot het ontmoetingsmoment bij uitstek voor èlle 
mensen die Latijns-Amerika een warm hart toedra
gen. 

KEES MIDDELHOF IN 
KORTRIJK 

(foto Wevako) 

Op 12 maart ontving de Hendrik Brugmanskring 
van Kortrijk de Nederlandse joernalist Kees Middel
hof a\s spreker. Hij had het over: Europa, uitdaging 
voor de Nederlanden. 

Onlangs ontving H îddelhof de Europese Pers
prijs van de Beweging voor de Verenigde Staten 
van Europa. Voor de voortreffelijke wijze waarop hij 
in lengte van jaren het publiek over het wel en wee 
van het wordingsproces in Europa heeft geïnfor
meerd. 

NIEUWPOORT EN WERVIK-ZUID: 
FRANS-VLAAMSE VERBROEDERING 

Voor de 18de Frans-Vlaamse Udaagse verbroe
dert Nieuwpoort dit jaar met Zuid-Wervik. Het 
belooft een boeiende manifestatie te worden, te 
meer daar 
het afgesplitste Wervik voor veel Vlamingen een 
grote onbekende is en dringend aan kennismaking 
toe. 

Het programma loopt gelijktijdig op beide loka-
ties, zo'n 50 km van mekaar. Wij gaan hier niet alle 
manifestaties opsommen, de infodienst op het 
stadhuis van Nieuwpoort (058/23 55 94) verstrekt 
graag de nodige informatie. 

GROOT AANBOD 

Op vrijdag 3 april om 19u. wordt in Wervicq-Sud 
in kasteel Dalle (rue de Linselles) de tentoonstelling 
Nieuwpoort geopend, maar de officiële opening 
gebeurt 's anderendaags 4 april om 16u. in de 
feestzaal van de Vismijn te Nieuwpoort. De burge
meesters van beide steden leiden de verbroedering 
in. Oscar De Wandel van de Ned.Taalunie zal 
spreken over het Nederlandstalig ondenvijs. Een 
receptie, een kooroptreden en een bezoek aan de 
tentoonstellingen (over Zuid-Wervik, over Frans-
Viaanderen en over molens) besluiten de eerste 
dag. 

Uit het aanbod pikken wij nog: vrijdag 10 april 
wordt om 20u. in 't Paviljoen te Nieuwpoort Jean 
Claude, de bode opgevoerd, door Flor Barbry's 
Volkstoneel voor Frans-Vlaanderen. 

Op zondag 12 april hebben in Zuid-Wervik (14u.) 
sportieve ontmoetingen plaats met boogschieten, 
damesvolley, voetbal en wielertoerisme; op zater
dag 18 april reist Nieuwpoort in de voormiddag naar 
Wervik en later naar Wervicq. De sportieve dag 
wordt op paasmaandag 20 april nog eens overge
daan te Nieuwpoort. Tussendoor gaan op beide 
plaatsen tal van muzikale optredens door en zijn er 
visversnaperingen. 

Tot slot iets over Wervik, de tabaksstad werd in 
1713 door het verdrag van Utrecht gesplitst. Het 

Franse gedeelte telt zo'n 4.500 inwoners waarvan 
er nog heel wat hun moedertaal spreken, ook 
sommige gemeenteraadsleden. Leerlingen van de 
basisschool krijgen één uur per dag les in de 
Nederlandse taal. Het Vlaamse Wervik telt zo'n 
18.000 inwoners en wordt bestuurd door een VU-
CVP-meerderheid o.l.v. Rosa Lernout. 

Trekpleisters in Zuid-Wervik zijn het Musée des 
petits métiers de la ferme dat in 1990 in samenwer
king met Hier Wervicq in een hoeve op het domein 
Dalle-Dumont werd ingericht, en het Wit Kasteel op 
hetzelfde goed. Het kasteel deed tijdens de eerste 
wereldoorlog dienst als lazaret, o.m. de gekwetste 
Hilter werd er verpleegd. In het domein, 13ha groot, 
kan vrij gewandeld worden. 

Van Fernand Florizone is het gedicht Wervicq-
Sud aan de Leie gekend. 

WERVIK-ZUID AAN DE LEIE 

Uit een kleipijp 
stijgt de tijd 
als tabaksrook en geurt 

de vlassen rivier 
snijdt het land van Brei 
en aait de huizen Noord 
en Werviq-Sud 

het water vloeit 
tussen oevers van de taal 
op zoek naar Klauwaards 
Kortrijk, Deinze, Gent 

de ouden kennen nog de woorden 
die in de huizen woonden 
en het land verfraaiden 
in een kastelnij 

de Leie 
grens van stromend water 
haalt de oevers aan 
en versmelt de dijken 
in één broederschap. 

F. Florizoone 

VERNIEUWD VU-BESTUUR TE LEDEGEM 
Na 6 jaar voorzitterschap wordt Jacques Ver-

maut als voorzitter opgevolgd door Geert Creupe-
landt. De andere bestuursfunkties: Jacques Ver-
maut (OCMW-raadslid + ondervoorzitter), Kato 
Taipe (sekretaris + FW), Georges Raes (penning
meester + leden en abonnementen), Firmin De-

H O F DE D R A E C K 
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 

busseré (gemeenteraadslid + dienstbetoon), Jo-
han Bosseuy (organisatie), Geert Dessein (ge
meenteraadslid + W M -I- pers). Het bestuur wordt 
verder ven/olledigd met Hendrik Vanneste, Geert 
Vermaut, Enwin Denis, Arnold Raes en Lucien 
Verkindere. Als bijkomende afgevaardigden na
mens de afdeling in de arrondissementsraad van 
Roeselare-Tielt werd Bart Cluque en Jacqes Ver
maut aangesteld met als plaatsvervanger Geert 
Vermaut. 

(gd.) 

ZOEKERTJE 

— GEZOCHT — 21-jarige jongedame met kwalifi-
katiegetuigschrift ,,kantoon«erk 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, lel. 02/569 16.04 
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AANBEVOLEN HUIZEN 

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

Tel. 02/582.13.12 
02/582.04.10 

Verdeler 
VOLKSWAGEN AUDI - PORSCHE 944 

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

Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie 

Hou tzage r i j 

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 

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR - ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASVERWARMING 

Tel. 426.19.39 

nv de winne-fabrisac 
< / 

-.̂  / mlgrosla-aat 128 
\ / IB 9200 schoonaarde 

dendermonde 
052/42 33 04 - 42 39 ,16 

drukkerij 

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

BLOEMEN ROUWKRANSEN 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

I E T R A PVBA 
w | ^ HEIHOEFSEWEG 1 
J f f g ^ 2520 EDEGEM 
0Jll!S^ Tel.: 03/457.23.89 

PROMO PUZZLE 
Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortier 
Tel. 02/428.69.84 
Fax 02/425.98.86 

f 

I ^ O E V R I E S E ^ 
rwoonverllchtlng^ 

y 
baron ruzettelaan 78 

k 8310 brugge 4 A 
l^baan brugge-oostkamp^| 
H ^ 050/35 74 04 / ^ H 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

^ DELILLE Jan 
D.D.H. Verzekeringen 

& Hypoteken 
Kempenstraat 3, 3590 Diepenbeel< 
Grotestraat 83, 3631 Maasmechelen 

Tel.: 011/32.49.86/81.46.25 
011/76.49.33 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

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

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.64.75 

Hl̂  
N.V. ZAKENKANTOOR 
HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

Freddy en Cecile 
Vermeersch-Vaesen 
Slnt-Aarnoutstraat 12 
8211 Aartrijke-Zedelgem 
« 050/20.08.50 
algemene decoratlewerken — 
schilderen — behangen — 
vloerbekledingen — parket — 
louverdrape — luxaflex — .... 
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VERDRAAGZAAMHEID! 
De slogan door 150.000 Walen en Vlamin

gen „Hand in Hand" meegedragen en ge
zongen klinkt mij en de vele duizenden 
slachtoffers van de repressie wrang in de 
oren. Wij zijn het laatste beschaafde land dat 
voor eigen volk na bijna 50 jaar nog niet 
bereid is amnestie te verlenen. 

Zou mevrouw Paula D'Hondt als koninklijk 
kommissaris hiervoor een nieuwe betoging 
inrichten? 

Zo zou ze eerlijk en oprecht overkomen. Of 
wacht ze tot de laatste inciviek begraven is? 

Mr. Jan Dierick, Boutersem 

NOG NIET TE LAAT 
In WIJ (28 feb.j.l.) las ik in het artikel 

„Groeten uit Brussel" dat Bert Anciaux niet 
zo'n grote voorstander is van de Europese 
roeping van Brussel en dat voor hem het 
Europees Parlement gerust in Straatsburg 
mag blijven. 

Het verheugt mij vast te stellen dat ook in 
de VU mensen beginnen in te zien dat Euro-
Brussel geen goede zaak is voor Vlaande
ren. 

Spijtig dat Bert Anciaux te vlug meent dat 
wij niets meer kunnen veranderen aan de 
huidige realiteit. Als deze realiteit niet goed is 
voor Vlaanderen, dan moet daarin verande
ring komen. 

Denken of hopen dat de negatieve gevol
gen zullen worden weggewerkt is dromen. 
160 jaar België moet ons dat wel geleerd 
hebben. 

Op een vergadering te Mortsel op 13 maart 
1992 toonde ex-senator Walter Luyten zich 
ook geen voorstander van Euro-Brussel. 

Ik hoop dat nog andere VU-mandatarissen 
beginnen in te zien dat Vlaanderen geen 
behoefte heeft aan Euro-Brussel en er ook 
daadwerkelijk iets tegen ondernemen. Het is 
nog niet te laat! 

Jos De Roever, Berchem 

HAND IN HAND? 
Oktober 1990: met veel tam-tam wordt ons 

Toekomstplan voor Vlaanderen gelanceerd. 
Een schitterend plan met zes stevige pijlers. 
Eén van die pijlers zegt „Verdraagzaamheid 
moet ons eigen zijn. We zijn lang genoeg zelf 
het zwarte schaap geweest". 

Maart 1992: Betoging in Brussel voor 
verdraagzaamheid en demokratie. Als partij 
is de VU Vlaamse Vrije Demokraten er niet 
bij. Naar verluidt staat de partij wel achter het 
handvest van de betoging, maar deelname 
aan zo'n evenement is niet opportuun. 

Mooie woorden genoeg dus, maar als het 
er op aankomt... 

Sven Gatz, Brussel 

VU\ANDEREN 
ZELFSTANDIG! 

Het is nu de gepaste tijd dat Vlaanderen 
z'n beleid in eigen handen neme, los van 
vreemde inmenging en banden. 

Indien de Vlaamse predikheren hun gege
ven en geschreven woord verbreken, is er 
maar één antwoord op die gemene streken: 
algemene ongehoorzaamheid aan deze 
Staat. 

Ziet, Vlamingen, hoe 't in de Baltische 
Staten gaat; daar voerde 't volk geen onder
linge strijd en telde alleen zelstandigheid. 

Dit kan ook zonder slag of stoot gebeuren 
in dit tweedelig huis, met open deuren. 

Jan De Dier sr., Erembodegem 

De f«daktie ontvangt graag 
brieven voor de iezersrubriek 
Wederwoord. Naamloze brie
ven gaan de sciieurmand in, 
evenals scheld- en smaadbrle-
ven. De andere publiceert zi{, 
naargelang er plaats beschik
baar is. De redakUe 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 redaktte. 

OUD EN JONG 
Het toeval wil dat de Oostendenaars van 

de Volksunie de eer kennen voor de tweede 
maal de nationale VUJO-voorzitter te leve
ren. Deze keer Geert Lambert, die ons opge
roepen heeft ,,weer de boer op te gaan" 
(WIJ, 13 maart j.l.). Ook de mandatarissen 
van de SP moeten weer de straat op. Dat was 
zo vroeger de mode. 

In de jaren zestig was het met de VU zo 
sterk dat elke zondag ,,geleurd" werd met 
haar blad. Oostende kent in haar VU-rangen 
nog een andere eer. De tijd vliegt natuurlijk 
heel snel. Onze jongeren die het nu op 
taalgebied zo gemakkelijk hebben, schijnen 
zelf te vergeten wie Albrecht Rodenbach 
was. 

Deze jonge negentiende-eeuwse Roese-
laarse dichter stichtte een beweging, die 
uiteindelijk zelfs de volledig Franse KUL op 
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stelten zette. In de jaren twintig vloog de éne 
Vlaamsgezinde student na de andere buiten, 
in het Frans dan nog wel. 

Leven er in Vlaanderen nog van die kei
koppen, die ondertussen zo wat rond de 90 
jaar moeten zijn? Zeker niet zo veel meer, 
maar de Oostendse Volksunie telt er één. 
Men kan er over lezen op bladzijde 168 van 
Deel II van ,,25 jaar Vlaamse Beweging" van 
Hendrik Elias. Deze fierheid van onze afde
ling heet Hektor Christiaen; die in 1924 
koppig het vaandel van het KVHV door 
Leuven droeg en... drie dagen later verplicht 
werd zijn studies in Gent voort te zetten. 

Zo heeft VU-Oostende nu als „jong en 
oud" alle eer! 

F.S., Oostende 

WALGELIJK 
Dat de Franstalige ministers 65% van de 

middelen beheren (WIJ, 13 maart j.l.) is 
laakbaar en onaanvaardbaar... 

Dat echter aan Landsverdediging 100,5 
miljard wordt verknoeid en aan Ontwikke
lingssamenwerking slechts 17,6 miljard 
wordt besteed is walgelijk en weerzinwek
kend! 

G.Geens, 
Kapelle o/d Bos 

EUROPA WENKT 
Wanneer onder impuls van de Europese 

Gemeenschap hulpgoederen naar rampge
bieden, binnen of buiten West-Europa ver
zonden worden dan worden deze goederen 
in een tweetalig kleedje gestoken, zijnde in 
het Frans en het Engels, samen met het 
Europa-embleem: de twaalf gouden sterren 
op een azuren achtergrond. 

Hiermee wil men dus met grote nadrukke
lijkheid „het buitenland" aan het verstand 
brengen dat er in Europa twee soorten talen 
bestaan en gesproken worden: enerzijds het 
Engels en het Frans als zijnde de talen der 
,,geciviliseerden" en anderzijds de andere 
talen enkel gesproken door barbaren, zijnde 
een soort achterlijken niet in staat een blij
vende kulturele bijdrage te leveren voor het 
Europa van morgen. 

Men schrijft niet in een vreemde taal naar 
mensen die in de eerste plaats dienen gehol
pen te worden — hier in het Engels of het 
Frans — maar men maakt in de eigen taal die 
mensen, op een bescheiden wijze duidelijk, 
vanwaar deze goederen afkomstig zijn. 

Wie verstaat er nu Frans of Engels in de 
steppen van Midden-Azië? En de mensen 
daar hoeven die talen niet te verstaan, ook 
het Nederlands niet. Het Europees simbool 
moet in deze volstaan. 

A.O., Brasschaat 
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TEGENDRAADS 

HAND IN HAND 
Het was een tijd geleden dat 

er nog zoveel volk in Brussel 
betoogde als zondag. De or
ganisatoren hadden het geluk 
te kunnen rekenen op een 
goede mediakampanje en de 
slogan „Hand in Hand" was 
goed gekozen. „Verdraag
zaamheid" is een begrip waar 
iedereen kan achter staan, het 
probleem begint bij de vragen 
„tegenover wie, tegenover 
wat?". Iedereen, elke groep, 
is verdraagzaam zolang men 
het men hen eens is. Spannin
gen ontstaan vanaf het ogen
blik dat die eensgezindheid 
verdwijnt en daarom is weder
zijds respekt absoluut noodza
kelijk in een pluriforme sa
menleving. 

De organisatoren spraken 
over de geboorte van een 
nieuwe beweging. Wij zijn zo 
vrij hieraan te twijfelen, te 
meer daar dezelfde organisa
toren in het verleden bewezen 
hebben „koopbaar" te zijn (af-
lasting laatste vredesbetoging 
onder druk van SP). Het was 
positief vast te stellen dat de 
meeste politieke partijen man
datarissen hebben die in een 
betoging opstapten om hun 
bezorgdheid uit te drukken 
over het stijgende onbegrip 
van onze eigen bevolking te
genover inwijkelingen. 

Verdraagzaamheid, weder
zijds respekt, integratie, assi
milatie zijn allemaal mooie ter
men maar men mag niet uit 
het oog verliezen dat hiertoe 
altijd twee (of meer) mensen 
of groepen dezelfde basisop
stelling moeten hebben. Bei
de moeten bereid zijn om de 
opvattingen, gewoonten, ideo
logieën, godsdiensten, van de 
anderen te benaderen met 
een positieve ingesteldheid. 

De grote meerderheid van 
de eigen bevolking alsook de 
inwijkelingen wensen niets 
anders dan een vreedzaam 
bestaan. Het is slechts een 
kleine minderheid die proble

men maakt en het is nuttig na 
te gaan waarom. 

Koninklijk kommissaris 
Paula D'Hondt heeft met haar 
verschillende rapporten deze 
oefening gemaakt. Daarenbo
ven gaf ze de bijpassende be
leidsopties aan die nodig zijn 
om de oorzaken van het stij
gende onbegrip weg te ne
men. 

Onbegrip van landgenoten 
t.a.v. migranten en politieke 
vluchtelingen maar ook van 
de eerder welgestelde burger 
tegenover de vierde wereld of 
de kansarmen bij ons. 

De verkiezingen van 24 no
vember '92 hebben de politie
ke wereld geschokt en velen 
doen nadenken. Er zijn daar
bij grote woorden gevallen en 
sommigen hebben niet geaar
zeld te spreken over een op
komend fascisme, racistische 
opstoten, verrechtsing van de 
maatschappij enz. Is het ech
ter niet veeleer een antipolitie-
ke houding die de burger be
wogen heeft op 24 november? 
Is het niet een uiting van af
keer tegenover de politieke 
spelletjes waarvan de burger 
baalt? Is het niet de toene
mende onduidelijkheid van de 
identiteit van de traditionele 
partijen die mede oorzaak is 
van het ongenoegen? Is het 
misschien ook niet een uiting 
van een onvrede met de ver
starring van vastgeroeste en 
voorbijgestreefde strukturen 
die de noodzakelijke maatre
gelen binnen een moderne 

maatschappij onmogelijk ma
ken? 

De meeste politieke partijen 
in dit land zijn ervan overtuigd 
dat er een dinamischer open
baar ambt moet komen, een 
betere en snellere rechtsbe
deling, een gekoördineerd po
litioneel optreden van rijks
wacht en politie. Waarom ver
andert er dan niets? Precies 
omdat strukturen zichzelf be
vestigen, belangengroepen 
geen verandering wensen, 
omdat de politieke verant
woordelijken zich te zwak to
nen tegenover de strukturen. 
Het heeft dus geen zin te 
schelden op het Vlaams Blok, 
men moet de oorzaken weg
werken die tienduizenden bur
gers gedreven hebben naar 
simplistische en demagogi
sche opstellingen die het voor
deel hebben duidelijk te zijn 
en het nadeel dat ze in de 
praktijk onuitvoerbaar zijn! 

De verkiezingen in Frankrijk 
van verleden zondag hebben 
ook daar aangegeven, dat de 
Fransen de machtsspelletjes 
van de traditionele partijen 
beu zijn. Le Pen heeft gewon
nen maar minder dan ver
wacht, de echte ovenwinnaars 
in Frankrijk zijn de (verdeelde) 
groene partijen omdat zij een 
nieuw geluid laten horen, 
nieuwe mensen aan de kiezer 
voorstellen en een andere po
litiek voorstaan. 

Van politieke partijen aan 
de macht ven/vacht de burger 
dat zij de maatschappelijke 

problemen aanpakken met vi
sie op de toekomst. 

Dat betekent dat de over
heid zich met essentiële taken 
moet inlaten zoals een korrek-
te rechtsbedeling, organisatie 
van onderwijs, de veiligheid 
van de burger, het kreëren 
van een sociaal-ekonomische 
omgeving die een bloeiende 
ekonomische ontwikkeling 
mogelijk maakt en bevordert, 
hetgeen betekent een recht
vaardige belasting in verhou
ding tot de geleverde presta
ties van de overheid, een so
ciale zekerheid die als vang
net dient voor diegnen die het 
echt nodig hebben enz. 

Het oude adagio ,,regeren 
is vooruitzien" heeft sinds 
lang plaats gemaakt voor een 
realiteit die jammer genoeg 
heet,,regeren is de stommitei
ten van gisteren trachten 
recht te zetten". 

Om de politiek terug geloof
waardig te maken zullen de 
partijen zelf moeten verande
ren, zullen politici in hun hou
ding en hun optreden moeten 
veranderen. Een verantwoor
delijk politikus zegt de waar
heid, duidt de echte proble
men aan, vertelt de burger wat 
kan en wat niet kan en zegt 
ook duidelijk waarvoor hij en 
zijn groep staat. 

Hier ook wringt het schoen
tje in Vlaanderen waar zeven 
politieke partijen in het parle
ment vertegenwoordigd zijn. 
De onduidelijkhei neemt hier
door eerder toe dan af. Diege
nen die pleiten voor een her
verdeling van het politiek land
schap, een hergroepering van 
demokratische krachten rond 
een pragmatisch en toekomst
gericht programma met als 
basis het zelfbeschikkings
recht van ons volk, vrijheid, 
rechtvaardigheid en verdraag
zaamheid in al zijn aspekten, 
verdienen dan ook krediet. Ze 
geven blijk van moed! 

Lamoraal 
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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 • 

• Saartje en Sander 

HhNRI VAN DAfl 1 

GRt&IL D t MAhYf-R 

NIEUW 

Tejo gaat stappen 

Een bevroren snottepiet 

Een beetje bang 

Verhalen met de bekende 

helden uit de gelijknamige 

tv reeks 

Nu drie nieuwe titels ' 

24 blz. - 225 fr. per deel 

O 

il ATLAS i 
Ml \/ fi^fi r,F w i: o f: I n 9 DE W E R E I D 

ATLAS 
VAN DE 

INOSAURIËRSV 

• Lannoo's atlas 

• 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 blz. met kleurenillustraties 

en kaarten - 685 fr. 

van de Dinosauriërs 

Over de grootste schepsels die ooit op 

aarde rondzwierven en 64 miljoen jaar 

geleden uitstierven 

Fascinerend ' 

64 blz met kleurenillustraties - 695 fr. 

L 

I 

Lannoo's 
Encyclopedie 
voor de jeugd \L 

• Lannoo's Encyclopedie 

voor de jeugd 
Met meer dan 3500 prachtige kleuren 

foto s tekeningen en gedetailleerde 

kaarten een uniek verwijzingssysteem en 

een om\angrijk register 

640 blz. - 1980 fr. 

Henri vanDaek 
En Appels 

aan de overkant 

• J E U G D R O M A N S • 

• En Appels aan de overkant 

HFNRI VAN DAbLF 

Het vervolg van Een huis met een pooit 

en een paik , waarin de auteur zijn 

jeugdjaren beschrijft 

410 b lz . -695 fr. 

• Gouden Sterren 

lOIS LOWRY 

Doof de ogen van een tienjarig meisje 

krijgen we een beeld van het Deense 

verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog 

In 1989 m de USA bekroond tot het 

beste jeugdboek 

I20bl2.-425fr 

• Snippers 

PAIRILIA MACLACHIAN 

Die zomer wanneer zijn 

moeder hem en zijn zus bij hun 

grootouders achterlaat 

IS Tim elf 

Een aangrijpende leugdromin 

I 12 blz -425fr. 

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

lannoo | uitgeverij 
KAST t ELSTRAAT 97 8700 TIEL T 

TEL 05! 42 42 11 FAX 05l 40 11 52 



Met Radio Donna 
zit je op de golflengte van pittige 

luisteraars. 
Donna is het opgewekte creatieve en speelse radionet van de BRTN Met makkelijk m 

tiet oor liggende muziek leuke programmas en flitsen over actualiteit life-style reizen 

hobby s en mode Een zonnige omgeving voor de adverteerder die contact zoekt met een 

brede koopkrachtige groep van mensen die goedgemutst door het leven gaan 

Donna heeft een heel eigen gezicht dat complementair is aan de profielen van de vier 

bestaande radionetten Zo is Donna de vaste thuishaven voor actieve extraverte luisteraars 

Ze zijn een beetje meer zij dan hij Nieuwsgierig en levenslustig Positief en praktisch 

ingesteld Een gedroomde doelgroep die nu makkelijk te bereiken is want met Donna zijn er 

nog meer mogelijkheden voor reclame en sponsoring En daar komt nog bij dat nu al meer 

dan 75% van de Vlaamse luisteraars afstemt op de BRTN radio s' 

Voor de organisatie en de reservatie van uw zendiijd op Donna en de andere BRTN 

radionetten is de Vlaamse Audiovisuele Regie uw professionele partner Niet alleen voor 

reclame en sponsoring op de BRTN radio maar ook voor sponsoring en boodschappen van 

algemeen nut op TV1 en TVTWEE biedt de VAR tal van mogelijkheden Net als voor 

merchandising en licensing 

Als u wilt weten wat de VAR precies voor u kan doen draai dan even het nummer 

02/725 05 24 Dan verneemt u ook alles over dat nieuwe vlotte radionet Donna 

• • 
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