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AANBEVOLEN HUIZEN 

NV 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 
Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

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

Guldo NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR - ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASERWARMING 

Tel. 426.19.39 

PROMO PUZZLE 
Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortler 
02/428.69.84 

nv de winne-fabrisac 

/ migroslraat 128 
,'^ 9328 schoonaarde 

dendermonde 
052/42 33 04 -42 39 16 

V 

drukkerij 

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

A 
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baron ruzettclaan "8 
V 8320 brugge 4 A 
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PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

TeL 054-41.25.89 
Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

TE HUUR VOOR UW VAKANTIE 
AAN ZEE : 

moderne app. en villa's 
in alle prijsklassen 

Gratis catalogus op aanvraag 

058-51.26.29 
Leopold II laan 205 

8458 OOSTDUINKERKE 

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

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

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

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

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 
Nieuw telefoonnummer: 

053/80.10.09 

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



EERST DIT 

VAN ALLE 
MARKTEN THUIS 

N de nacht van dinsdag op woensdag j I is de Europese 
Ekonomische Gemeenschap met 17 miljoen mensen groter 
geworden, ook haar grondgebied nam toe Maar wat de Eurokra-
ten nog het meest pleziert is dat de handelsmarkt, waaraan zij 
zoveel belang hechten, met miljoenen mogelijke kopers is uitge
breid Andere gewezen Oostblok-landen zoeken eveneens toena
dering met de westerse ekonomische markt Op dat vlak zijn de 
vooruitzichten schitterend 

Dit triomfalisme uit zich in kreten als zou het kapitalisme het 
gehaald hebben op het kommunisme, en dat is ook zo Maar is dat 
wel een voldoende reden om zo vreugdevol te doen' De 

gebeurtenissen in Midden-Europa zouden een gelegenheid voor 
diepe bezinning moeten zijn i p v m termen van ovenwinning en 
nederlaag te spreken Is het overdreven en vaak nutteloos produce
ren bij ons zo hoopgevend ' Spnngen wij met te blind om met onze en 
andermans energiebronnen ' Is deze overmaat wel vol te houden ' 

Natuurlijk verheugen wij ons over de hereniging van de Duitslan
den, deze lag trouwens in de lijn van de venwachtingen Men houdt 
met gescheiden wat van nature samenhoort Maar het is wel vlug 
gegaan Te vlug, vinden de meeste waarnemers Maar dan hadden 
ZIJ zonder vluggerds als Gorbatsjov en Helmut Kohl gerekend Want 
het moet gezegd, beide heren wilden — om totaal andere redenen — 
de hereniging zo vlug mogelijk vera/ezenlijkt zien 

De landen in de kommunistische sfeer hadden een Gorbatsjov 
nodig om de mislukking van het sisteem te zien en er de passende 
gevolgen uit te trekken De honderdduizen
den die elke maandagavond door de straten 
van Leipzig hepen wisten waarom zij ,,Gor-
bie' Gorbie'" skandeerden Hij was de 
enige die hen kon bevrijden uit het keurslijf 
van het Ijzeren gordijn Maar beweren dat 
de sleutel enkel en alleen in Moskou lag is 
toch wat overdreven De golf van zelfbe
wustzijn, na een halve eeuw onderdrukking, 
had meer voeding nodig dan het fiat van het 
Kremlin Bovendien moet de vraag gesteld 
worden of een ekonomisch getergde USSR 
nog wel de kracht had tanks in te zetten, 
zoals dat in het verleden zo vaak gebeurde' 

De hereniging van de twee Duitslanden 
heeft ook voor de vele nationalteiten in en 
buiten de EG een grote waarde Het stelt de verhouding volk-staat in 
vraag en levert stof voor diskussie over het belang van de taal- en 
kultuurgemeenschap in het eenwordend Europa Veel zal daarbij 
afhangen hoe de ekonomische wereld gaat reageren op dit feno
meen WIJ denken hier — op binnenlandse schaal dan — aan de 
houding van de Vlaamse bedrijfswereld tegenover de verdere federa-
lizenng van België en de plaats van de Vlaamse regio in Europa 

Wanneer de internationale bedrijfswereld inziet dat de thans 
bestaande staten haar met meer nuttig zijn zou een en ander wel heel 
vlug kunnen gaan in Europa Bedrijven worden almaar wereldomvat
tender en houden met van grenzen die voor hen slechts hinderpalen 
zijn 

Wat rest zullen de taal- en kultuurgemeenschappen zijn, het ware 
gelaat van een volk, en zoals gebleken is in Midden- en Oost-Europa 
sterker dan regimes en kunstmatige grenzen Is dit de grote vrees 
van landen zoals Frankrijk en Groot-Brittanie die eens aangestoken 
door de regionalizering dezelfde weg dreigen op te gaan' Houden zij 
daarom een ver doorgedreven regionalizering tegen' 

Zal de hereniging van Duitsland tot éen homogeen taal- en 
kultuurgebied leiden tot een nog sterker centralizeren in deze 
landen' 

Men kan zich de vraag stellen of de grote partners in Europa zich 
nu reeds beklagen Helmut Kohl de hereniging zo vlug te hebben laten 
realizeren Zij zullen hoe dan ook met een sterk Duitsland rekening 
moeten houden Niet zozeer op militair gebied, daar staat het NAVO-
verband borg voor, maar op ekonomisch vlak De Mark is een sterke 
munt waaraan met weinig andere munten zich gekoppeld hebben 

De hereniging noopt bovendien nog tot andere bedenkingen De 
publieke opinie in binnen- en buitenland maakt zich zorgen over de 
ware bedoelingen van de Bondsrepubliek In historisch besef is dat te 
begrijpen Helmut Kohl heeft op de vooravond van de hereniging 
onverbloemd gewezen op zijn goede bedoelingen Wij horen deze 
graag Maar wat na Kohl ' 

ZIJ die twijfelen aan het nut van de NAVO zullen nu misschien 
tevreden zijn dat het Atlantisch Pakt er (nog) is om Duitsland militair 
binnen de perken te houden Je weet maar nooit 

Kohl heeft anders bewezen van alle markten thuis te zijn De wijze 
waarop hij, de dikke portefeuille in de hand, 
in Moskou de snelle hereniging (en het voor 
het Westen geruststellende lidmaatschap 
van de NAVO) is gaan afkopen stemt tot 
nadenken De bocht die Gorbatsjov daarbij 
heeft genomen evenzeer, maar dat is een 
ander verhaal 

Vooralsnog moet Kohl bewijzen wat hij 
nog meer waard is In de afkoopsom zit een 
totaal verloederde Oostduitse ekonomie en 
een zwaar geschonden leefmilieu 

De hereniging leert ook dat grenzen, hoe 
definitief zij ook lijken, in een paar maanden 
tijds hertekend kunnen worden en dat de 
„oude" landkaarten van Europa plots 
,,nieuw" worden In die kontekst is de vrees 

van de Polen best te begrijpen 
De Duitse hereniging kan Zuid- en Noord-Nederlanders tot stoute 

dromen aanzetten Ook zij, gesproten uit eenzelfde stronk, leven 
gescheiden Is er nog hoop voor een heel-Nederlandse hereniging' 

Voor „België" geeft de heremging bovendien een bijkomende les 
ZIJ betekent dat onder een zwaar belast verleden een definitieve 
streep kan getrokken worden Het leert dat vergeten en vergeven 
echt mogelijk zijn en dat verzoening onder burgers, het haast 
magische zinnetje uit ons lopend regeerakkoord, m werkelijkheid kan 
vertaald worden i 

Maurits Van Liedekerke 
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INHOUD 
7 
9 

Er werd een Vlaamse Vereni
ging van Provincies opge
richt. 

Op 27 oktober organiseert de 
Voll<sunie drie meetings. 
Daar wordt het Toekomstplan 
voor Vlaanderen voorgesteld. 

^ J ^ De VU maakt reeds meer 
l i l dan een jaar deel uit van 
I ^J de Brusselse hoofdstede

lijke eksekutieve. Vic An-
ciaux roept Vlaanderen op om Brus
sel niet los te laten. 

11 WIJ maakte een balans 
op van een jaar stille re
volutie in Brussel, met 
speciale aandacht voor 

het Nederlandstalig onderwijs, de 
migranten en de energieproblema-
tiek. 

^ ƒ% Minister van Ontwikke-
I l l ^ lingssamenwerking An-
I ^ J dré Geens kreeg van de 

Organisatie voor Ekono-
mische Samenwerking en Ontwik
keling (OESO) een goed rapport. 
D-oeso verder, André! 

17 
18 

Na 41 jaar is Duitsland 
weer één. 

Vorige week verzamel
den honderden Friese na
tionalisten zich op het 
Reaklif bij Stavoren om 

de Slag bij Warns te herdenken. 

20 
Bij de strijd van de Vla
mingen voor een Vlaam
se universiteit stonden 
niet de grote partijleiders 

op de eerste rij, maar gewone men
sen. 

22 
Een tweetal weken gele
den verscheen een knap 
werk over de geschiede
nis van onze hoofdstad. 

Schrijver Paul De Ridder is in VU-
kringen niet onbekend. 

29 
De eenmaking van Duits
land heeft ook zware ge
volgen op sportief vlak. 

(Omslagfoto R. Szommer - Studio Dann) 
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JEF VAN BREE 
Bij het begin van liet Golfdebat in de 

senaat legde Jef Van Bree de eed at. Van 
Bree volgt wijlen dr. Rik Vandekerckhove op, 
die de VU-senaatsfraktie leidde en onver
wacht overleed op 4 augustus jl. De nieuwe 
senator uit Limburg zorgde in de hoge verga
dering meteen voor een incident. In plaats 
van zich te houden aan de voorgeschreven 
eedformule, liet hij daar het volgende plei
dooi voor amnestie aan toe: „Ik doe een 
oproep tot de voorzitter opdat nog tijdens 
mijn mandaat onvoorwaardelijk amnestie 
wordt verleend". Senaatsvoorzitter Swaelen 
wees er Van Bree op dat hij zich aan de 
formule diende te houden. 

Jef Van Bree is 51 en regent van opleiding. 
Hij gaf tot in 1965 les in Zaïre, en later in 
Overpelt. Tot voor kort was hij verantwoorde
lijk voor de dienst Huisvesting van de Vlaam
se gemeenschap op het kabinet van Vlaams 
minister Johan Sauwens. 

Van Bree stond sinds 1981 op de eerste 
opvolgingsplaats voor de senaat. Van 78 tot 
nu zetelde hij in de provincieraad. De politie
ke belangstelling van de nieuwbakken sena
tor gaat vooral uit naar ontwikkelingssamen
werking, infrastruktuur en vervoer. 

BESPAREN 
Vicepremier Schiltz, hierin later gevolgd 

door premier Martens in de Zevende Dag, 
verklaarde dat geen enkel departement im
muun is voor besparingen indien de Golfkri-
sis de olieprijs op 27 dollar per vat zou 
blijven. 

Om het olieverbrulk te beperken besloot 
de federale regering om een strengere kon-
trole uit te oefenen op snelheidsovertredin
gen. Aan de burgemeesters wordt een briefje 
gestuurd met de vraag om de snelheid van 
de automobilisten strenger te kontroleren, en 
ook de rijkswacht wordt gevraagd om de 
snelheidsduivels wat ijveriger aan te pakken. 

De termostaten in openbare gebouwen 
moeten eveneens op 19° C gezet worden. In 
elk openbaar gebouw moet iemand aange
duid worden om de temperatuur in het oog te 
houden. Waarop minister Claes verklaarde 
dat die man of vrouw zijn salaris dubbel en 
dik waard zal zijn. En de industrie wordt 
aangemoedigd om over te schakelen op 
andere brandstoffen dan olie. 

Deze maatregelen betekenen overigens 
niet dat er een olietekort dreigt. De regering 
wil alleen het verbruik van dure olieproduk-
ten afremmen. De maatregelen zijn dan ook 
eerder van psichologische aard, zoals dat 
heet. 

TREIN-TRAM-BUS 
Zeer waarschijnlijk zonder vervelende sta

kingen gaat dit weekend (6 en 7 oktober) de 
jaarlijks terugkerende Trein-tram-bus-dagen 
door. Je kan dan met een gemeenschappe
lijk vervoerticket zonder problemen overstap-

Begrotingsminister Hugo Schiltz kon verleden week met terechte trots de 
begrotlngsdokumenten voor 1991 aan Kamervoorzitter Nothomb overhandi
gen. Deze dokumenten en ontwerpen zullen de basis vormen voor de debatten 
in het parlement over inkomsten en uitgaven van de regering. Vroeger, voor 
Schiltz de eindverantwoordelijkheid droeg voor het Begrotingsdepartement, 
diende het parlement over de uitgavenbegroting te stemmen nadat het jaar 
waarop ze betrekking had al lang voorbij was. (foto Beiga) 

pen van trein naar tram, van tram naar bus 
en van bus naar metro of omgekeerd. Het 
biljet geeft je recht op het gebruik van het 
openbaar vervoer, ongeacht de afstand die 
je wil afleggen. Een individueel TTB-biljet 
(2de klas) kost 300 frank, een groepsbiljet 
(maks. 4 personen) 840 frank. 

Het TTB-weekend staat in het teken van 
bieren en kazen. Een leuke nieuwigheid is 
verder de fotozoektocht vanuit de trein, de 
Carrousel. De reiziger dient achttien foto's te 
herkennen langs een parkoers van minder 
drukke lijnen. Een prettig alternatief voor de 
klassieke rit naar kust of Ardennen. 

Wie op 6 en 7 oktober met trein, tram of 
bus reist, zal waarschijnlijk een vrolijke ben
de Chiro-jongens of -meisjes ontmoeten. In 
het kader van het Chiro-jaartema (G)een 
vuiltje aan de lucht wil Vlaanderens grootste 
jeugdbeweging met meer dan 30.000 kinde
ren en jongeren deelnemen aan de TTB-dag. 

Me\ een massale deelname aan de TTB-
dag wil de Chiro aandacht vragen voor een 
kind- en jongerenvriendelijk en betaalbaar 
openbaar vervoer. In een open brief aan o.m. 
de federale en gewestelijke ministers voor 
Verkeer riep de Chiro hen op om hier eens 
werk van te gaan maken. De jeugdbeweging 
steunde de plannen van Vlaams minister 
Sauwens om volgende jaar bij wijze van 
proef een autoloze zondag in te voeren in 
Vlaanderen. 

VOEREN 
Een veertigtal Vlaamse Voerenaars weige

ren hun nieuwe identiteitskaart in ontvangst 
te nemen omdat die door José Happart 
ondertekend was in de periode dat hij ge
schorst was als burgemeester en eerste 
schepen van Voeren. Ze lopen het risiko zich 
te moeten verantwoorden voor de politie
rechtbank die hen een geldboete kan opleg
gen. Twee aan minister Tobback gerichte 
klachten werden niet beantwoord. 

De Vlaamse Voerenaars handelen volgens 
hun principes: de Raad van State heeft op 5 
juli '87 beslist dat Happart geen officiële 
stukken meer mocht ondertekenen. Happart 
ging toch door met het ondertekenen van 
identiteitskaarten. Een veertigtal Vlaamse 
Voerenaars weigerde deze kaart. 

Onlangs kregen de weigeraars een nieuwe 
oproep om hun ID-kaart af te halen. Als 
ambtenaar van de burgerlijke stand mag 
Happart vandaag wel de identiteitskaarten 
ondertekenen. Maar de gemeente vraagt 
daar nu 300 frank administratiekosten voor, 
tenwijl de ID-kaart vroeger gratis werd ver
strekt. De Vlaamse Voerenaars weigeren 
dan ook het nieuwe eksemplaar te betalen. 
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Omringd door matrozen van het bevoorradingsschip Zinnia legt Defensiemi
nister Guy Coëme straffe verklaringen af. Onze arme jongens in de Golf 
konden een opkikker best gebruiken: de warmte, het gebrek aan bier en de 
andere gebreken zorgden voor flink wat klaagliederen. Gelukkig kwam Coëme 
hen wat gratis telefoontjes naar huis beloven, en een speciale premie die niet 
lager zou liggen dan wat drie jaar geleden uitbetaald werd, tijdens de vorige 
Belgische interventie in de Golf. (foto p. BOISIUS) 

GIFSMOKKEL 
België mag zich wel een voorbeeldige 

bondgenoot noemen wanneer het er om gaat 
politieke en materiële steun te verlenen bij de 
uitvoering van het VN-embargo tegen lral<. 
dat heeft minstens een bedrijf met zetel in 
Brussel wel een beetje verkeerd begrepen. 
Het (toen nog) Westduitse ministerie van 
Buitenlandse Zaken kwam met het bericht 
dat een Belgische firma gepoogd heeft om 
Westduitse chemikaliën, bruikbaar voor de 
aanmaak van chemische wapens, uit te voe
ren naar Irak. 

Het schip was vanuit Antwerpen vertrok
ken met bestemming Iran. In Turkije werd het 
echter onderschept en teruggestuurd naar 
Antwerpen. De lading bestond uit 101 ton 
natrium-cyanide, waarmee waterstofcyanide 
kan gemaakt worden. Dat is een zeer giftige 
stof die door de meeste gasmaskers dringt. 

DEMOKRATISCHE SP 
De kabinetschef van SP-minister Louis 

Tobback, hoogleraar administratief recht 
aan de RUG en auditeur bij de Raad van 
State Johan Vande Lanotte (35), zal bij de 
volgende parlementsverkiezingen de kamer-
lijst van de socialisten aanvoeren in het 
arrondissement Oostende-Veurne-Diksmui-
de. Daar volgt hij dan het uittredende Oost-
endse kamerlid Alfons Laridon op, die zon
der dat daar veel poeha in de media rond 
gemaakt werd wegens een onderwijsruzie 
ontslag nam uit de SP en trouwens voor de 
volgende verkiezingen toch de binnen de SP 
geldende leeftijdsgrens bereikt zou hebben. 

In de Oostendse SP wordt Vande Lanotte, 
die nu van Gent naar de kust moet verhui
zen, niet met open armen ontvangen. Het 
vertrek van Laridon had daar natuurlijk bij 
sommigen grote ambities losgeweekt. Maar, 
ook om redenen van interne partijdemokratie 
is men er ongelukkig. Het Oostends SP-
gemeenteraadslid Yves Miroir klapt uit de 
biecht in De Morgen, doorgaans vrij goed 
geïnformeerd over de interne SP-keuken: De 
afdelingen kregen het verbod een tegenkan
didaat aan te duiden. De Socialistische Par
tij, niet bepaald open en eerlijk. 

BELGISCH MOERAS 
Het aktiekomitee Vlaanderen '90 plant op 

de vooravond van het nieuwe parlementaire 
jaar een meeting in Brussel. Op 8 oktober 
wordt om 20 u. verzamelen geblazen in het 
groot auditorium van de Universitaire Fakul-
teiten Sint-Aloysius (UFSAL) in Brussel om 
onder het motto Weg uit het Belgische moe
ras te ijveren voor een zo snel mogelijke 
uitvoering van de derde faze van de staats
hervorming. 

Een nobel doel, zo lijkt het wel. Het aktie
komitee vreest dat de naderende verkiezin
gen het politieke leven zouden kunnen lam-
leggen, waardoor de derde faze wel eens in 
de koelkast zou belanden. Ook binnen de 
Volksunie leefde die vrees. De engagemen
ten van de vicepremiers van de verschillende 
meerderheidspartijen gaven de Vlaamsna
tionalisten echter meer vertrouwen dat de 
politieke wil om de derde faze nog deze 
legislatuur te realiseren aanwezig is. De 
Volksunie kan de steun van de niet-partijpoli-
tieke Vlaamse beweging goed gebruiken om 
de druk op de ketel te helpen houden. 

Toch stellen we ons vragen over de eigen
lijke bedoelingen van het aktiekomitee. Op 
het lijstje sprekers van de achtste oktober 
staat o.m. Mark Grammens, binnen de 
Vlaamse beweging wegens zijn afwijzende 
standpunten o.m. over de eerste twee fazen 
van de staatshervorming en het statuut voor 
Brussel een figuur die verdeeldheid predikt. 

WIJ zal de onwaarheden die Grammens in 
zijn jongste boek (uitgegeven bij het Davids-
fonds!) verkoopt binnenkort trouwens aan de 
kaak stellen. Verdeeldheid kan de Vlaamse 
beweging op dit moment best missen. Het 
Aktiekomitee Vlaanderen '90 had beter moe
ten weten. Of is verdeeldheid zaaien net de 
bedoeling? 

GEEN VOETBAL OP 
BRT 

Vijf Belgische voetbalklubs (Anderlecht, 
Antwerp, Club Brugge, Club Luik en KV 
Mechelen) speelden deze week de terug
wedstrijd van hun eerste Europees bekertref-
fen van het seizoen. Vooralle vijf de wedstrij
den werd een rechtstreekse televisiereporta
ge aangekondigd. Maar: geen enkele wed
strijd komt op de BRT, de openbare omroep 
van de Vlaamse gemeenschap. Volgens de 
pers is de reden louter budgettair: het geld is 
op. 

Volgens chef-sport Mark Stassijns wil men 
het luttele geld dat nog over is gebruiken als 
de affiches de moeite lonen, misschien al 
tijdens de tweede ronde. De BRT moet 
inderdaad rondkomen met een budget dat 
schandalig laag is in vergelijking met onze 
buurlanden. Maar toch mag venwacht wor
den dat men het weinige geld dan ook nuttig 
en efficiënt besteedt. Want hoe het dan wel 
komt dat het geld al (bijna) op is, vertelt 
Stassijns niet, en staat ook in geen dagblad 
te lezen. Had de vrolijke bende op de sportre-
daktie ten tijde van de Mondiale wat minder 
show verkocht, dan was er nu nog wel geld 
geweest, zo simpel is dat. 
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KORTWEG 

• Sinds 1 oktober mag de BRT-radio 
reklame uitzenden. Can't beat the 
feeling. 

• De verklaring en liet aktieplan naar 
aanleiding van de Wereldtop voor 
Kinderen telt veertien bladzijden 
mooie beloften. Meer dan zeventig 
staatshoofden en regeringsleiders 
beloofden absolute voorrang te ge
ven aan de rechten van het kind. 
Koning Boudewijn sprak hen toe. De 
vorst tapte uit het ons zo bekende 
vaatje en kon het ook niet iaten on
rechtstreeks zijn standpunt over 
abortus te uiten. 

• In de schaduw van de kmdertop 
sprak Koning Boudewijn met presi
dent Bush en met de Sovjet-minister 
van Buitenlandse Zaken SJevarnadze. 

• Ter gelegenheid van de opening 
van het akademisch jaar overhandig
de Davidsfondsvoorzitter Van Gerven 
een verzoekschrift aan KUL-rektor 
Dillemans waarin gepleit wordt tegen 
het invoeren van het Engels als on
derwijstaal in de Vlaamse universitei
ten. 

• Kamerlid Luk Vanhorenbeek pleitte 
naar aanleiding van het in voege tre
den van het winteruur nogmaals 
aan op een diepgaand onderzoek 
naar de relatie zomeruur-zure regen 
en zomeruur-bioritme. Vanhoren
beek oogstte bij EG-kommissaris Van 
Miert sukses. Deze gaf opdracht om 
deze onderzoeken uit te voeren. De 
resultaten mogen nog deze maand 
verwacht worden. 

• Minister van Defensie Coëme had 
bij zijn mediatreffen met onze jon
gens in de Golf af te rekenen met 
vliegtuigpech. In de beweegbare de
len van de vleugels van de militaire 
Boeing 727 werd een stuk hout ge
vonden van 25 cm lang. Het toestel 
was nochtans volledig gereviseerd 
door Sabena, een klus die zes maan
den geduurd had. 

• De tol van de roem is voor TJenne 
Berghmans, gitarist bij de populaire 
Vlaamse popgroep Clouseau teveel 
geworden. De voormalige stations
chef wou muziek spelen, maar moest 
zich bij Koen Wauters en ko teveel 
bezighouden met zakelijke en promo
tionele aktiviteiten. 

• In het wielerweretdje heerst opwin
ding. Op enkele weken tijd werden 
drie jonge renners getroffen door 
een hartstilstand. De schuldige zou 
een nieuw geneesmiddel kunnen zijn 
dat de kracht verhoogt maar ook hart
stilstand in de hand zou kunnen wer
ken. 

RAADSLID JOHAN BEKE OVER 
DE VLAAMSE VERENIGING 
VOOR PROVINCIES 
• De Belgische provincies gaan door als 
de laatste unitaire bastions. Wij vernemen 
nu dat er een Vlaamse Vereniging van 
Provincies wordt opgericht. Moet deze 
oprichting als een nieuwe stap in de fede-
ralizering gezien worden? 

Tot vandaag verenigt de Vereniging van 
Belgische Provincies (VBP) alle negen pro
vincies Uiteraard met een bestuur waarin de 
Franstaligen een dikke vinger in de pap 
hebben Naarmate het federalizeringsproces 
op gang kwam en vernieuwingen werden 
aangebracht aan de provinciewet — waar
door de provincieraadsleden meer armslag 
kregen — werden de verschillende deputa
ties meer en meer verplicht om met elkaar 
overleg te plegen Zo bestond in de schoot 
van de VBP een Vlaamse Overlegcel Maar 
deze kreeg weinig armslag omdat het geheel 
unitair bleef, en de middelen gemeenschap
pelijk waren 

Bovendien bleven de gedeputeerden er 
over waken dat deze organisatie eerder als 
een studiedienst voor hen fungeerde Er was 
geen ondersteuning naar het werk van de 
provincieraadsleden, er bestonden geen 
werkgroepen edm zoals dit het geval is 
voor de Vereniging van Belgische steden en 
gemeenten 

Deze toestand werd onhoudbaar De jong
ste jaren heb ik deze in overleg met de 
Oostvlaamse VU-fraktie, scherp aangeval
len WIJ keurden de begroting met goed Ik 
heb dan voorgesteld een Vlaamse Vereni
ging voor Provincies op te richten, en de VBP 
te ontbinden Omdat men weinig tegenargu
menten had en de deputees vonden — 
althans deze van Oost-Vlaanderen — dat de 
toestand onhoudbaar was geworden, heb
ben WIJ ons voorstel daar verdedigd met het 
gekende resultaat Vanaf 1 januan '91 wordt 
de vzw Vlaamse Vereniging voor Provincies 
opgericht 

Maar er is meer Ondanks verzet van 
gedeputeerden uit Limburg en Antwerpen, 
worden in het beheer en de werking van deze 
organisatie ook de provincieraadsleden ak-
tief betrokken Dit is een dubbele oveoNin-
ning Het oprichten van deze nieuwe vereni
ging en de demokratisering ervan door het 
betrekken van de provincieraadsleden is een 
belangrijk nieuw feit" 

• En wat gebeurt er met de nog steeds 
unitaire provincie Brabant? Zullen de 
Vlaamse deputatieleden lid worden van de 
Vlaamse Vereniging? 

„De provincie Brabant zal lid worden, 
zowel van de Vlaamse Vereniging als van 

zijn Waalse tegenhanger In de praktijk bete
kent dit een formele splitsing binnen de 
Brabantse deputatie en provincieraad De 
Nederlandstalige- en de Franstalige gedepu
teerden en provincieraadsleden worden on
dergebracht in twee autonome organen die 
elk hun eigen weg zullen gaan Deze feiten 
hebben dus ook het federalizeringsproces op 
gang gebracht in deze laatste unitaire bestu
ren 

De VU bewijst hiermee dat zij ook op 
provinciaal vlak de federalizering en demo-
kratizering mee realizeert, ondanks het feit 
dat ZIJ in de oppositie zit " 

• Wat zal de opdracht van deze nieuwe 
vereniging zijn en hoe is zij gestruktu-
reerd? 

„De Vlaamse Vereniging van Provincies is 
in eerste instantie een studie-, ondersteu-
nings- en overlegorgaan met betrekking tot 
de materies waarvoor de provincies bevoegd 
zijn Op het terrein van ondenvijs, kuituur, 
welzijn, ekonomische ontwikkeling, milieu en 
toerisme e a zal er nu beter overleg kunnen 
gepleegd worden met kollega's en zal er 
meer gedegen materiaal beschikbaar ko
men Door het feit dat de provincieraadsle
den er bij betrokken worden zal het te voeren 
beleid meer opengetrokken worden en met 
meer alleen bepaald worden door de geslo
ten elite van de deputees 

Bovendien verwachten wij heel wat dienst
verlening dmv brochures, rapporten, publi-
katies, informatie- en dokumentatiemate-
riaal 

Tenslotte zal deze Vereniging ook beter 
het specifieke van de provincies aan bod 
kunnen brengen en als gesprekspartner kun
nen optreden met andere instanties, zoals de 
federale en de regionale regeringen " 

• Is de vrees met groot dat de gedepu
teerden alle macht naar zich zullen toeha-
len en dat de provincieraadsleden - vooral 
deze van de oppositie - in de kou zullen 
blijven? 

„Inde algemene vergadering zullen naast 
\de deputees ook raadsleden zetelen Alle 
frakties die in minimum drie van de vijf 
provincies aanwezig zijn zullen vertegen
woordigd zijn 

Alle raadsleden zullen de kans krijgen 
jaarlijks de algemene vergadering bij te wo
nen en hun stem te laten horen Om prakti
sche redenen wordt het aantal stemgerech
tigde leden beperkt tot negen per provincie, 
met in achtname van de sterkte van elk van 
de frakties 

(lees verder biz 15) 
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De grote omwenteiingen in het 
nationaliteitengebeuren wor
den deze week wei sterk veruit-
wendigd door de hereniging 
van Duitsland. Het nationalis
me als drijvende kracht in het 
politiek bedrijf is springleven-
der dan ooit. Welke vorm dit 
samenleven van erkende en 
vrije volkeren moet krijgen steK 
zich als bazisprobleem over 
heei de wereld. In de Sovjet
unie, bij de uitbouw van Euro
pa, bij de heropleving van re
gio's die tegenslag hadden in 
de geschiedenis. (W.V.B.) 

HETVOLK 
Bij de beoordeling door de internationa

le OESO van onze huidige politiek van 
Ontwikkelingssamenwerking kreeg minis
ter André Geens stevige lof. Paul De Baere 
in het kristen-demokratisch blad onder
schrijft deze waardering volop. 

„Het is de verdienste van het ontwil<ke-
lingsbeleid, dat door minister André Geens 
werd uitgestippeld, dat het niet 20 zeer 
opzienbarend dan wel degelijl< en doeltref
fend is zonder veel omhaal van woorden, 
maar doortastend wat de praktische uitwer
king aangaat. Minister André Geens heeft op 
vrij korte tijd zeer goed werk verricht. 

Toen hij een paar jaar geleden in Rwanda 
en Burundi zijn visie nog eens scherp verdui
delijkte en in een interview met deze krant 
zegde dat,.ontwikkelingssamenwerking zich 
overbodig moest maken" hebben sommigen 
gemeend dat deze intentieverklaring wel 
voor later was bedoeld. Maar in 1990 volgt de 
erkenning door de OESO dat ons land woord 
heeft gehouden en dat het beloofde medebe
heer en de doorzichtigheid van onze hulpver
lening mede aan de bazis liggen van het 
sukses van onze ontwikkelingssamenwer
king." 

NIEUW KLIMAAT 
Het blad van het Verbond van het 

Vlaams Overheidspersoneel maakt de vol
gende beschouwingen bij het gebeuren 
rond het nationaliteitenkonflikt in de Sov-
jet-Unie. 

„De middelpuntvliedende beweging krijgt 
meer en meer uitbreiding in de Sovjet-Unie. 
Meerdere staten hebben een onafhankelijk
heidsverklaring onderschreven. De juiste be
tekenis daarvan is niet altijd even duidelijk. 
Maar dat men meer bevoegdheid wil voor de 
(deel)staten Is zeker. Zulke verklaring werd 
reeds onderschreven niet alleen door de 

Baltische republieken maar ook door de 2 
grootste, Rusland en Ukraine. 

Veel van de ekonomische bevoegdheden 
wordt door de republieken opgeëist. Zo wil 
de republiek Rusland de hand leggen op de 
banken. Ukraine wil zelfs een eigen munt. 

Litouwen en de Ukraine willen een eigen 
leger. Herinneren we eraan dat Ukraine en 
Wit-Rusland een eigen zetel hebben in de 
Verenigde Naties. 

Daarmede vergeleken komt het program
ma van het Overlegcentrum van Vlaamse 
Verenigingen als zeer gematigd over." 

De Standaard 
Manu Ruys maakt in zijn wekelijkse 

rubriek ,,0p de korrel" beschouwingen bij 
de recente publikatie van Mark Gram
mens. 

,,Tegenover zijn kritiek staan de — welis
waar verzwakte, maar zeker niet uitgedoofde 
— krachten van een regime, dat bezig is de 
Belgische staat in zijn federale vorm in te 
schakelen in de Europese Unie in wording. 
Er Is geen parlementaire meerderheid, zelfs 
geen sterke minderheid, en ook geen vitale 
stroming in het land, die België ,,kapot" wil. 
De populaire koning vormt een niet te onder
schatten nationaal bindteken. 

De Belgische elites storten in, zegt Gram
mens. Neemt hij zijn wens niet voor werke
lijkheid? Ziet hij een andere elite, die het 
alternatief van een zelfstandig en ,,beter" 
Vlaanderen zal uitdragen?" 

HET LAATSTE NIEUWS 
Leo Verbist geeft kommentaar bij het 

onderzoek dat door het Vlaams Ekono-
misch Verbond werd verricht over de toe
stand van Vlaanderen in Europa. Zijn sa
menvatting ,,Vlaanderen is klaar voor 
1993". Maar dit Europa moet het Europa 
der gewesten worden. 

,,Het Europa der regio's is dus geen droom 
meer en kan over enkele jaren gerealiseerd 
zijn. Tenwijl België als klein land nu zwak 
staat in de Europese Gemeenschap, zou 
Vlaanderen kunnen meepraten in het Europa 
de regio's. De derde fase van de staatsher
vorming is dus van fundamenteel belang. 
Deze derde faze zal immers de positie van 
Vlaanderen naar Europa toe bepalen." 

DE NIEUWE GAZET 
De regio die ons nauw aan het hart ligt Is 

Frans-Vlaanderen. In dit blad gaf men een 
sappige beschrijving bij het Vlaams-
Vlaams akkoord dat ondertekend werd 
tussen Gaston Geens en zijn ambtgenoot 
Noël Josephe, voorzitter van het gewest 

Nord-Pas de Calais (Frans-Vlaanderen). 

,,Na afloop van de plechtigheid volgde een 
ontvangst tijdens welke de Franse politikus 
ons toevertrouwde dat hij in Poelkapelle een 
monument heeft ingewijd ter nagedachtenis 
van de Franse luchtheld Georges Guynemer. 
„Zo een scooin staat er in hel Frankrik niet" 
vond hij. 

Na een gezellige babbel nam het gezel
schap afscheid van de Franse gastheren, 
uitgewuifd door president Josephe met de 
woorden: ,,Allez, tot de noste kier, wé l " . " 

SNELBERICHT 
Dit weekblad van het VEV beklemtoont 

het groot belang van de derde faze van de 
staatshervorming, mede voor de aanwe
zigheid van Vlaanderen in Europa en de 
Wereld. 

,,Maar uiteindelijk is het afwerken van 
onze Staatshervonning geen louter intern 
politieke zaak. In het Europa van de toe
komst zullen de regio's een steeds belangrij
kere rol toebedeeld krijgen. Het overgrote 
pakket van bevoegdheden zal verdeeld wor
den tussen de geïntegreerde Europese in
stanties enerzijds en de dicht bij de burger 
staande regionale instanties anderzijds. Dit 
Europees federalisme wordt best ook in ons 
land voorbereid. Het realizeren van de derde 
faze van onze Staatshervorming is daar de 
aangewezen weg voor." 

GEZEGD IS... 
...GEZEGD 

,,Door konkrete en praktische sa
menwerking na te streven op alle mo
gelijke gebieden, — niet alleen kuituur, 
maar ook leefmilieu, onderwijs, toeris
me, geneeskunde, enz. — kunnen Ne
derland en Vlaanderen/België als labo
ratorium fungeren om grensoverschrij
dende regelingen uit te dokteren en uit 
te proberen." 

,,0p deze manier levert het Neder
landse taalgebied een eigen en positie
ve bijdrage tot de Europese eenwor
ding. Ook door zich samen in te span
nen, over de grenzen heen, voor de 
bloei van de Nederlandse kuituur als 
kleurig vlakje in de bonte Europese 
mozaïek, bouwen de Noordelijke en de 
Zuidelijke Nederlanden mee aan een 
aantrekkelijk Europa, waar eenheid in 
verscheidenheid het motto blijft. 

De Europese burger komt weer een 
stukje dichterbij." 

J. Delors In een boodschap tot het 
Algemeen-Nederlands Kongres. 
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TOEKOMSTPLAN 

VLAANDEREN 
BESTAAT 

Vlaanderen bestaat. Het is een 
politiek gegeven, vooral onder druk 
van de VU. U vraagt zich af, hoe het 
nu verder moet. De VU ontwikkelde 
een ambitieus plan, een Toekomst
plan voor Vlaanderen. 

Toekomstplan 
Voor Vlaanderen 

Op zaterdag 27 oktober stellen 
we u dit plan voor. Op drie grote 
regionale ontmoetingen: 

- om 10 uur. Gent - Internationaal 
Kongrescentrum (Citadelpark) 

- om 14 uur, Brussel - Kinepolis 
(Heyzel, Kampioenschapstaan) 

- om 18 uur. Beringen - Kasino 
(Kioksplein). 

U moet er bij zijn, want... 

VLAANDEREN 
BELOOF 

Vlaanderen bestaat. Het is een politiek gegeven, dat onder druk van de 
VU tot stand is gebracht. 

Vlaanderen moet nu verder, in een nieuwe Europese kontekst, en het 
vraagt zich hardop af „hoe?". 

De VU heeft in dat nieuwe Vlaanderen een essentiële opdracht te 
vervullen: het helpen vrijwaren van de Vlaamse eigenheid in een Europa 
dat in snel tempo op de eenheid afstevent. 

Om aan te geven in welk politiek verband we dit willen realiseren, 
noemen we ons van nu af aan VU Vlaamse Vrije Demokraten. 

Omdat we vinden dat het Vlaams-Nationalisme, met de internationale 
ontwikkelingen voor ogen, op een eigen, demokratische wijze verdedigd 
moet worden. 

Die nieuwe opdracht hebben we vastgelegd in een ambitieus plan, dat 
op het jongste VU kongres in de vorm werd gegoten. 

We hebben het heel toepasselijk ,,Toekomstplan voor Vlaanderen" 
genoemd. 

Op zaterdag 27 oktober presenteren we het Toekomstplan én de 
vernieuwde VU op drie grote regionale ontmoetingen waarop we uiteraard 
ook u verwachten. 

HAAL DE VLAAMSE WELP IN HUIS! 
In het kader van de aktie „Toekomstplan voor Vlaanderen" kreeg onze 

affiche-welp een pluchen broertje. Hij wordt u op 27 oktober tegen een 
speciale prijs aangeboden. Als u aanwezig bent, krijgt u 'm tegen de 
speciale prijs van 350 fr (normale verkoopprijs: 550 fr). 

KOM NIET ALLEEN! 
Breng een sympathisant(e) mee of een geïnteresseerd familielid. Wij 

heten u en uw gast(en) alvast van harte welkom I 
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OMSLAGVERHAAL 

BRUSSEL 
ALS BONDGENOOT 

B
UITENLANDSE diplomaten en 
zakenlui bewegen momenteel 
hemel en aarde om in Brussel, 
internationaal centrum en pluri-
kulturele grootstad, (de enige die 
Vlaanderen heeft!) een voet aan 
de grond te krijgen. Waar buiten
landse instanties heel wat moe
ten Investeren om hier een steun
punt te verwerven, beschikt 
Vlaanderen hier van oudsher 

over een natuurlijke en reeds eeuwen voor
handen bazis: de Nederlandstalige Brusse
laars, de Brusselse Vlamingen. 

Die rekenen niet alleen op de steun van 
heel Vlaanderen — waarmee zij een nauwe 
band willen behouden — maar zij hebben 
Vlaanderen ook heel wat te bieden. 

Brussel vormt allerminst een abstrakt ge
geven. Brussel is geen teoretisch begrip. 
Brussel is onze stad. Op Halle na is het de 
meest zuidelijke stad van de Nederlanden. 
Brussel is de grootste stad ter wereld waar 
Nederlands wordt gesproken. Brussel is een 
stuk van onze geschiedenis. In de geschie
denis van Wallonië komt Brussel niet voor. 

Brussel is bovendien wettelijk de hoofd
stad van Vlaanderen en wat goed is voor 
deze stad is ook goed voor Vlaanderen. 

Het wordt dan ook de hoogste tijd dat 
Vlaanderen zich positief gaat opstellen te
genover zijn eigen hoofdstad, dat de Vlaam
se Gemeenschap leert beseffen dat Brussel 
geen vijand is, geen vijand meer kan zijn, 
maar veeleer een bondgenoot van Vlaande
ren. 

Brussel heeft Vlaanderen nodig. Brussel is 
sociaal en ekonomisch afhankelijk van heel 
het land, maar hoofdzakelijk van Vlaande
ren. Brussel is trouwens omgeven door 
Vlaamse gemeenten. 

De Brusselse Vlamingen hebben boven
dien de steun van heel de Vlaamse Gemeen
schap hartstikke nodig. 

Maar ook het omgekeerde is waar: Vlaan
deren moet leren Brussel positief te bekijken, 
omwille van het eigen belang. 

Een gezond Brussel is belangrijk voor heel 
de Vlaamse Gemeenschap, want Brussel is 
de poort op de wereld, waarlangs Vlaande
ren zich internationaal kan herkenbaar op
stellen en waarlangs ons volk in staat is de 
Nederlandse kuituur uit te stralen over Euro
pa en de wereld. 

De nieuwe strukluren van Brussel, ook al 
zijn ze niet volmaakt, en de nieuwe interna

tionale dimensie van onze hoofdstad, bieden 
plots grote mogelijkheden. Deze kansen zijn 
een boeiende uitdaging voor de Brusselse 
Vlamingen. 

Voor de eerste keer in de geschiedenis 
krijgen zij de kans mede het beleid te bepa
len vanuit een evenwaardige machtspositie. 
Ook al is de Vlaamse groep in Brussel 
duidelijk een minderheid. Geen enkele kultu-
rele groep of nationaliteit in Brussel bezit 
trouwens de meerderheid. Brussel is histo
risch een Zuidnederlandse, Brabantse stad. 
En elk historisch argument behoudt zijn 
waarde. Maar Brussel is thans geëvolueerd, 
en in de toekomst zal dit meer en meer tot 
uiting komen, tot een plurikulturele stad van 
minderheden. 

De Vlaamse groep is in Brussel goed 
ontwikkeld en goed georganiseerd. Het is 
een minderheidsgroep met macht. Ze is niet 

Door de recente ingrijpende 
staatshervorming, een stille re
volutie, zijn Vlaanderen en 
Brussel op een keerpunt in hun 
ontwikkeling gekomen. Nu 
Brussel aardig op weg is 
hoofdstad van Europa te wor
den, is het van het allergrootste 
belang dat de Vlamingen deze 
stad, die ook de hoofdstad van 
Vlaanderen is, t>eter leren ken
nen. Dit is niet alleen van be
lang voor de Vlamingen te 
Brussel maar ook en vooral 
voor Vlaanderen zelf. 

weg te denken uit Brussel. Ze is er thuis en 
ze is voor het beleid noodzakelijk voor de 
goede relaties tussen Brussel en Vlaanderen 
en onontbeerlijk voor de uitstraling van 
Vlaanderen in de wereld. 

Allen samen moeten we Brussel promoten 
in Vlaanderen. Hiermee bedoel ik veel meer 
dan toeristische aspekten. 

Hiermee bedoel ik het verschaffen van 
informatie over de sociaal-ekonomische en 
internationale rol van Brussel, over het speci
fieke karakter van de plurikulturele groot
stad, over de talrijke voordelen van het 
wonen in Brussel, over de mogelijkheden op 
kultureel gebied, over de rijke kansen van 
het Nederlandstalig onderwijs te Brussel, 
over Brussel als eeuwenoud centrum van 
Nederlandse kuituur, enz... 

Vic Anclaux: Het wordt tijd dat Vlaan
deren zich positief opstelt tegenover 
de eigen hoofdstad. Brussel is geen 
vijand, eerder een bondgenoot van 
Vlaanderen. 

Samen moeten we bovendien Brussel pro
moten in Europa en de wereld, als hoofdstad 
van de Vlaamse Gemeenschap. 

Dit alles veronderstelt een intensieve aan
pak door de Vlaamse regering en de Vlaam
se Raad van een aantal prioriteiten. Dit vergt 
een ruim aanbod van Nederlandstalig onder
wijs op hoog niveau. 

Dit vergt bijzondere inspanningen voor de 
meertaligheid. Dit vergt een nauwgezette 
kontrole op het hoofdstedelijk beleid inzake 
de bescherming van het historisch erfgoed. 
Dit vergt een hoogstaand kultureel beleid dat 
er op gericht is de Nederlandse taal en 
kuituur aantrekkelijk en respektabel te ma
ken bij de vele buitenlanders die Brussel 
bewonen. 

Het zou onrechtvaardig zijn de toekomst 
van Brussel alleen over te laten aan de 
Brusselse Vlamingen. Heel Vlaanderen, van 
de zee tot de hei, tekent mede verantwoorde
lijk voor zijn hoofdstad. 

Vlo Anclaux 
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BALANS BRUSSELS 
HOOFDSTEDELIJK BELEID 

Na 15 maanden werd het tijd de balans 
van het beleid van de Brusselse Hoofdstede
lijke Eksekutieve en van de Vlaamse Staats-
sekretaris Vic Anciaux, op te maken. Dit kan 
enerzijds vanuit het algemene en het Vlaam
se opzicht en anderzijds vanuit de specifieke 
beleidsdomeinen waarvoor Vic Anciaux ver
antwoordelijkheid draagt. 

Algemeen gezien staat het als een paal 
boven water dat het hoog tijd werd dat onze 
hoofdstad eigen bestuursorganen kreeg. 
Eindelijk kan er een globaal hoofdstedelijk 
beleid op gang gebracht worden inzake ruim
telijke ordening, stadsrenovatie, vervoer en 
huisvesting. We kunnen ons de vraag stellen 
tot welke chaos Brussel zonder de recht
streekse zorg van een eigen eksekutieve zou 
vervallen te midden van een voortschrijden
de internationalisering. Als er ondanks de 
geweldige kapitaalsdruk van buitenlandse 
financiële en ekonomische instellingen, toch 
stilaan een einde kan gesteld worden aan de 
bijna dramatische evolutie op de immobiliën-
markt, dan is dit voor een groot deel te 
danken aan het hoofdstedelijk beleid waarin 
de ,,huisvesting" mede onder impuls van de 
Volksunie, een prioritaire plaats inneemt. 

BRANDWEER 
Niemand zal ooit kunnen ontdekken of 

vermoeden welke juist de inbreng van Vic 
Anciaux is op het algemene beleid van de 
Brusselse Hoofdstedelijke Eksekutieve 
(BHE). Eén ding staat vast: zijn invloed en 
zijn aktiviteiten strekken heel wat verder dan 
zou blijken uit de hem toegekende bevoegd
heden. Met zijn klein kabinet poogt hij elke 
beslissing te J<ontroleren en zo nodig in de 
goede richting te wijzigen. 

Over de engergie- en de migrantenproble-
matiek kunt u afzonderlijke bijdragen lezen. 
De Brandweer en de Dringende Medische 
hulp worden thans uitgebouwd tot een mo
derne organisatie op mensenmaat, die de 
nodige waarborgen biedt voor de veiligheid 
en de bestrijding van rampen en zware 
ongevallen. Hierover zal WIJ over een paar 
weken een reportage brengen. 

Vooral op het Vlaamse gebied kan men 
niet loochenen dat er na 15 maanden toch 
een andere wind begint te waaien. Het is 
zeker nog geen rozegeur en maneschijn. Er 
is nog veel dat verkeerd loopt ten nadele van 
onze Nederlandse taal en onze Vlaamse 
mensen. Vooral dan op het gemeentelijk vlak 
is er nog veel werk te doen om elke diskrimi-
natie op te heffen en de Vlaamse Gemeen-

Eerstdaags installeert Anciaux een 
werkgroep migranten. De Vlaamse 
gemeenschap in Brussel mag zich 
volgens de staatssekretaris niet afke
ren van deze inwoners van onze 
hoofdstad. (foto Zatar) 

schap op een gelijke wijze aan de bak te 
laten komen. 

Maar toch, zowel in de beleidsverklaring 
inzake de gewestelijke aangelegenheden als 
in deze waar het de zogenaamde bikommu-
nautaire materies betreft, staan waarborgen 
en maatregelen ingeschreven die de toepas
sing van de taalwet voorzien, die het onthaal 
en de behandeling van de taal van de patiënt 
of bejaarde of gehandikapte moeten tot 
stand brengen, die aan een Vlaming de 
mogelijkheid bieden beroep aan te tekenen 
wanneer hij voorbij gestoken wordt bij de 
toewijzing van een sociale woning, en die de 
pariteit van de hogere ambtenaren in de 
hoofdstedelijke administratie waarborgen. 

TAALWETGEVING 
Wanneer er Belgische organen of kommis

sies zijn waar niet alleen Vlaanderen en 
Wallonië maar ook Brussel in zetelen, dan 
mag ,.Brussel" nooit op de wip zitten. Dat is 
en moet de regel blijven. In dergelijke orga
nen, zoals bijvoorbeeld het belangrijke over-
legkomitee Regering-Gewesten wordt Brus
sel én door een Nederlandstalige én door 
een Franstalige vertegenwoordigd. Beide 
vertegenwoordigers van Brussel moeten het 

eens zijn. Is dit niet het geval dan verliezen 
zij alle macht in de besproken kwestie en 
moeten ze zich beiden onthouden. De Frans-
taligen hebben er dus alle belang bij tot een 
vergelijk met de Vlamingen te komen. We 
mogen bijgevolg duidelijk stellen dat Brussel 
zich vanaf nu naar buiten niet meer kan 
voordoen als een Franstalige stad. 

De nieuwe administratie en de instellingen 
van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest zijn 
onderworpen aan de Belgische taalwetge
ving. Waar 18 jaar lang in de diensten van de 
voormalige agglomeratie volkomen willekeur 
heerste, is thans een taaikader voorgeschre
ven dat op alle niveaus onder de rand van 
direl<teur 1/3 van de betrekidngen reserveert 
voor de minst talrijke taalgroep, thans de 
Nederlandstalige. Vanaf de rang van direk-
teur evenwel moeten er evenveel Neder-
landstaligen als Franstaligen zijn. 

Tijdens de laatste jaren werd meermaals 
gepoogd de taalwetten te omzeilen door 
parastatalen op te richten. Ook in de parasta-
talen wordt thans de aanwezigheid van de 
Nederlandstaligen gewaarborgd. Deze in
stellingen worden paritair bestuurd door de 
twee hoogste ambtenaren die elk tot een 
andere taalrol moeten behoren. 

Al deze vereisten zijn echter geen waar
borgen voor het uitsluiten van elke diskrimi-
natie. De taalwetten bestaan, maar ze moe
ten nog worden toegepast. Ondermeer in de 
Brusselse gemeenten en de OCMW-zieken-
huizen. 

Wat dit betreft geeft het nieuwe Brusselse 
statuut geen waterdichte zekerheid maar 
toch nieuwe hoop. In de beleidsverklaring 
van de Eksekutieve werd immers uitdrukke
lijk opgenomen dat de voogdij over de ge
meenten nauwkeurig op de toepassing van 
alle wetten — dus ook de taalwetten — zou 
toezien. En deze voogdij berust bij de paritai
re eksekutieve die bij konsensus beslist. 

Er is zelfs méér! De privé-ziekenhuizen 
vallen helemaal niet onder de taalwetgeving. 
Daar is het gebruik der talen helemaal vrij. 
Welnu in de beleidsverklaring van het Ver
enigde Kollege staat zwart op wit geschreven 
dat de „privé-instellingen van de bi-kommu-
nautaire sektor de bepalingen zullen in wer
king doen treden die het onthaal en de 
diensten geleverd aan de verbruiker in de 
twee landstalen moeten waarborgen..." Èn 
wij citeren verder: ,,Zij (deze bi-kommunau-
taire privé-instellingen) zullen in die zin aan
gemoedigd worden door de bevoegde minis
ters (N-hF), die regelmatig en op basis hier
van zonodig de kriteria zullen bepalen van 
aanhorigheid tot de bi-kommunautaire sek
tor. " 

Tijdens het debat in de Hoofdstedelijke 
Raad werd er door de bevoegde ministers 
nog aan toegevoegd dat,,organisatie" bete
kent „in alle geledingen". 

Maar! Mooie woorden, verklaringen en 
beloften zijn allemaal goed en wel. Het komt 
echter op daden aan. En, daarop zullen we 
de volgende jaren nog aandachtig toekijken. 
Dat is de opdracht van Vic. Hij is zich 
daarvan ten volle bewust. 
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EEN VLAAMS MIGRANTENBELEID 
Bi| besluit van het kollege van de Vlaamse 

Gemeenschapskommissie werd Vic Anciaux 
belast met de koordinatie van het migranten
beleid Deze koordinatie-opdracht situeert 
zich binnen de Vlaamse gemeenschap te 
Brussel, en wel ten aanzien van alle beleids
domeinen die betrekking hebben op migran
ten Door de Brusselse hoofdstedelijke ekse-
kutieve werd Anciaux bovendien aangeduid 
als haar vertegenwoordiger m de Interminis
teriële Konferentie voor het Migrantenbeleid 

MINIEME DEELNAME 
Vic Anciaux: „Om te vermijden dat mi-

granten-aangelegenheden „bevroren" zou
den worden in specifieke instellingen of in 
een aparte, op zichzelf-staand beleidsdo
mein, werd afgesproken dat er een perma
nent overleg tussen de medewerkers van de 
kollegeleden en van mezelf zou gekreeerd 
worden Zo kunnen we, in een zeer vroeg 
stadium en op sistematische wijze, zowel de 
algemene als de specifieke migrantendos
siers bespreken 

Het centrale tema in de konceptie van een 
migrantenbeleid vanwege de Vlaamse ge-
meensctiapskommissie in Brussel, dient 
mijns inzien te zijn het bevorderen van een 

reële deelname van migranten aan de aktivi-
teiten en strukturen van de Vlaamse ge
meenschap 

Zonder overdrijven kan gesteld worden dat 
een reële deelname van migranten aan de 
aktiviteiten van de Vlaamse gemeenschap 
uiterst miniem is Dit is zeker het geval voor 
wat de „klassieke" vormen van het Vlaams 
gemeenschapsleven betreft, het vereni
gingsleven, de kuituur enz Een van de 
weinige sektoren waar migranten stilaan be
ginnen door te dringen is het Nederlandstali
ge onderwijs " 

„Traditioneel" immers vonden (en vinden) 
migranten makkelijker aansluiting bij Frans
talige verenigingen, waarop langs Vlaamse 
kant afstandelijk gereageerd wordt „mi
granten belangen ons (rechtstreeks) met 
aan" Behalve dan in die sektoren waar de 
participatie van Vlamingen almaar kleiner 
wordt en men derhalve aktief op zoek dient te 
gaan naar minder traditionele participanten 
Het Nederlandstalige onderwijs kan, wat dit 
betreft, als voorbeeld gelden evals Vlaamse 
Trefcentra in bepaalde wijken 

Stilaan is binnen de Vlaamse gemeen
schap in Brussel, en meer bepaald ook 
binnen de Vlaamse gemeenschapskommis
sie het besef gegroeid dat de Vlaamse ge
meenschap met afzijdig van de migranten 
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mag blijven Via een selektief subsidierings-
beleid werd een schuchter begin gemaakt 
met een meer samenhangend migrantenbe
leid van de Vlaamse gemeenschapskommis
sie Simbolisch is een duidelijke positievere 
stellingname tegenover het bikultureel on
derwijs in Brussel en het erkennen en subsi
dieren van de Nederlandse taallessen voor 
migranten 

Vic Anciaux: „Op mijn initiatief hebben 
de kollegeleden opdracht gegeven aan hun 
medewerkers om een voorstel neer te leggen 
in verband met het oprichten van een Advies
werkgroep Migranten De leden van de 
Werkgroep zijn uitsluitend migranten Om
wille van de ruime funktie van het verlenen 
van een platform en om recht te doen aan het 
standpunt dat het migrantenperspektief in 
alle beleidsdomeinen dient aanwezig te zijn, 
zou trouwens een migrantenvertegenwoordi
ger best zetelen in alle werkgroepen " 

Daarenboven dient, aldus Anciaux, een 
intern overleg tussen de verschillende mi
grantenvertegenwoordigers voorzien te wor
den In deze optiek leek het aangewezen een 
gemengde formule te vinden, waarbij de 
migranten zitting hebben in de diverse werk
groepen, en op geregelde tijdstippen bijeen
komen in een aparte vergadering 

Vic Anciaux: „De voornaamste funktie 
die de Advieswerkgroep Migranten heeft is 
het kritisch analiseren van de beleidsopties 
en -ontwikkelingen in de diverse beleidsdo
meinen en het toetsen van deze opties en 
ontwikkelingen met betrekking tot de aanwe
zigheid van de migranten in de Brusselse 
samenleving Dit pleeg ik te noemen „een 
migrantenperspektief'' 

Daarnaast dient deze groep m i te werken 
aan specifieke tema 's die normaal met in een 
ander domein aan bod komen Ik denk hierbij 
aan de zogenaamde zelforganisaties van 
migranten, die mi in het kader van een 
verhoogde deelname van migranten aan het 
socio-kulturele leven van Vlamingen uiter
mate belangrijk zijn " 

NEDERLANDS LEREN~ 
Met zelforganisaties worden doorgaans 

bedoeld „organisaties die opgencht, erkend 
en gedragen zijn door de hier aanwezige 
migrantengroepen, een demokratische 
struktuur hebben en die op een konstruktie-
ve wijze een bijdrage willen leveren tot het 
zich organiseren binnen een Vlaamse sa
menleving " 

Vic Anciaux. „Het zou fout zijn deze 
organisaties af te stoten omdat ze voorals
nog met of onvoldoende Nederlandstalig 
zijn Wel dient een van de kriteria tot hun 
officiële erkenning het engagement inhou
den het Nederlands te leren en de Neder
landse taallessen aktief te organiseren " 
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ANCIAUX VRAAGT STEUN 
VLAAMS ONDERWIJS 

IN BRUSSEL 

H
ET Nederlandstalig onderwijs 
heeft Inzake de ontwikkeling 
van de Nederlandse taal en kui
tuur in het Brussels hoofdstede
lijk gebied altijd een belangrijke 
rol gespeeld. Dit blijkt ook van
daag het geval. Het zal morgen 
zeker zo zijn, wanneer Brussel 
verder uitgebouwd wordt tot de 
Europese hoofdstad. Hoewel 
Brussel mede door de Vlamin

gen op voet van gelijkheid met de Franstali-
gen wordt bestuurd, toch is het duidelijk dat 
in deze sterk geïnternationaliseerde, multi-
kulturele samenleving, niet alleen de ont
plooiing en de uitstraling maar ook het voort
bestaan zelf van onze Nederlandse kulturele 
eigenheid voor de Vlaamse en de heel-
Nederlandse gemeenschap een biezondere 
uitdaging zullen vormen. 

MENTALITEIT 
Staatssekretaris Vic Anciaux stelt dat het 

er zal op aankomen een zodanig hoog ge
kwalificeerd Nederlandstalig onderwijs aan 
te bieden dat het ook bij de vele buitenlandse 
gezinnen aantrekkelijk overkomt. 

„Dit zal uiteraard bijkomende inspannin
gen vergen zowel met het oog op de uitbouw 
van de scholeninfrastruktuur, als Inzake een 
meer uitgebreide omkadering en bijscholing 
van het lerarenkorps. Deze visie veronder
stelt echter een gewijzigde politieke mentali
teit. Die mentaliteitswijziging moet komen 
van de Vlaamse beleidsvoerders en die nieu
we mentaliteit bij de Vlaamse regering zie ik 
nog altijd niet. 

De doelgroep van het Nederlandstalig on
derwijs In het Brussels Hoofdstedelijk Ge
west wordt niet meer enkel gevormd door de 
aldaar wonende Vlaamse gezinnen, maar 
door heel het Vlaamse hinterland van Brus
sel en vooral ook door de vreemde bevolking, 
zowel de sociaal-zwakkere migranten als de 
meer welstellende Europese ambtenaren en 
de kaderleden van internationale financiële 
en ekonomische instellingen of ondernemin
gen. Wij moeten ons naar hen richten, an
ders drijven we deze mensen recht in de 
armen van de franstaligheld. 

Een vernieuwde strategische opstelling is 
de enige die kan verhinderen dat de Brussel
se Vlamingen In de toekomst zouden weg-
krimpen tot een gemarginaliseerde groep in 
hun eigen hoofdstad. Dan verliezen we ook 
alle krachten in Brussel om de Nederlandse 
taal en kuituur uit te stralen over de wereld. 

Deze politieke optie getuigt van een offen
sieve en positief gerichte mentaliteit. Er mag 
dan ook niet langer gesproken worden van 
„gunstnormen" voor het Brussels Neder
landstalig ondenvijs. Die term stoort mij. 
Beter zouden we spreken over „specifieke " 
normen voor Brussel. In Brussel gelden geen 
,,gunstnormen" wel „andere" normen dan 
in Vlaanderen, omwille van de specifieke, 
unieke en dus andere Brusselse omstandig
heden. 

j . / ^ 

De Vlaamse scholen in Brussel 
boeken vooruitgang. Niet al
leen Vlaamse gezinnen kiezen 
voor dit Nederlandstalig onder
wijs, maar ook de sociaal-
zwakkere migrantenkinderen 
als kinderen van meer welstel
lende Europese ambtenaren 
maken de doelgroep uit. 
Staatssekretaris Vic Anciaux 
wil echter dat er voor dit 
Vlaams onderwijs in Brussel 
meer inspanningen worden ge
leverd en dringt aan op een 
gewijzigde politieke mentali
teit. 

Het zijn de omstandigheden van een dicht
bevolkte en multikulturele samenleving. 
Daar is het onzinnig de normen van een 
rurale streek te gebruiken. Daar Is het onzin
nig een denataliteitscoëfficiënt in rekening te 
brengen, doodeenvoudig omdat er in Brus
sel, met name In de migrantengezinnen, 
helemaal geen sprake is van denataliteit, wel 
integendeel." 

BEREKENINGSWIJZE" 
Staatssekretaris Anciaux, als Vlaams poli

ticus bezorgd en verantwoordelijk voor de 

verdere ontwikkeling van de Vlaamse Ge
meenschap in de hoofdstad, formuleert daar
om een aantal konkrete opmerkingen en 
voorstellen, het Nederlandstalig onderwijs in 
Brussel kent immers ernstige problemen, die 
reeds langer bestaan of veroorzaakt worden 
door de nieuwe berekeningswijze voor de 
samenstelling van de lespakketten. 

Vic Anciaux:,, In de kleuterscholen blijft 
het sisteem van de gemiddelde telling van 
het aantal leerlingen in de maand september 
moeilijkheden veroorzaken: op het moment 
dat een groot aantal kleuters nog niet terug is 
uit vakantie, wordt er overgegaan tot de 
telling om de lespakketten en dlrektie-amb-
ten vast te leggen. Dit probleem doet zich 
natuurlijk ook in Vlaanderen voor, maar het 
stelt zich toch scherper in Brussel, omdat de 
Brusselse scholen een belangrijk percenta
ge allochtone kinderen herbergen. Het is 
Immers algemeen geweten dat de ouders 
van deze kinderen de gewoonte hebben 
jaarlijks hun land van herkomst op te zoeken 
en pas eind september terugkeren. 

Bovendien kent een aantal Vlaamse scho
len In Brussel het fenomeen dat zie in elke 
universiteitsstad voordoet, namelijk kinderen 
van studenten en universiteitspersoneel die 
pas vanaf het begin van het akademisch jaar 
naar de kleuterklas gebracht worden. 

Daarom is het wenselijk de telling op een 
andere datum te laten plaatsvinden. Ik zie 
hiervoor twee mogelijkheden: ofwel een ge-
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middelde telling in oktober, ofwel de telling 
op 1 februari, zoals voor tiet lager onder
wijs " 

Voor het lager onderwij komen de geno
men maatregelen voor de vastlegging van 
het lestijdenpakket voor Brussel-Hoofdstad 
nog harder aan dan voor de rest van het land 
In Brussel is er immers een aantal scholen of 
onderdelen van scholen (autonome vesti
gingsplaatsen) die rond de 15 leerlingen 
tellen Verlies van een leerling betekent m 
dat geval het wegvallen van een hele klas, 
éen voltijds leerambt en twee uren van het 
restpakket De kwetsbaarheid is hier groter 
dan in de rest van Vlaanderen, waar het 
verlies van één leerling met dezelfde gevol
gen heeft 

De nieuwe maatregelen doen zich echter 
het meest gevoelen in het Nederlandstalig 
sekundair onderwijs m Brussel 

Vic Anciaux hierover:,, Uit diverse bron
nen, waaronder de advieswerkgroep onder
wijs van tiet College van de Vlaamse Ge
meenschapskommissie en de sctiooldirek-
ties, blijkt dat de toepassing van de nieuwe 
maatregelen en de beperking van de aan-
wendingskoefficient tot 98,125%, voor tiet 
sekundair onderwijs in Brussel een verlies 
van ongeveer 800 uren/leraar met zicti zal 
meebrengen Dit houdt in dat er 40 ambten 
en 25 klassen zullen verloren gaa Bij de 
berekening van die cijfers werd de aan de 
Brusselse scholen toegekende bijkomende 
koefficient van 0,1 voor de tweede en derde 

Een uitgebreide nota van staatssekretaris 
Vic Anciaux aan de leden van de kommissie 
Ekonomie en Energie van de Brusselse 
hoofdstedelijke raad geeft een overzicht van 
de Brusselse energieproblematiek en de be
leidsplannen terzake 

Naar aanleiding van de Golfknsis vond er 
een interministenele konferentie Ekonomie 
en Energie plaats waar tot maatregelen werd 
besloten Een Inbel-kampanje via radio, tele
visie en 20 m2 affiches moet de bevolking 
bewust maken van het petroleumverbruik 
tengevolge van vervoer en verwarming 

Het hoofdstedelijk gewest heeft op dit vlak, 
onder impuls van Anciaux, zijn sporen reeds 
verdiend Lang voordat er van een knsis in 
de Golf sprake was, keurde de hoofdstedelij
ke eksekutieve op voorstel van Anciaux een 
overeenkomst goed tussen het gewest en de 
Belgische verbruikersunie, betreffende een 
informatienetwerk rond energiebesparing 
Dit netwerk gaat van start in de loop van de 
maand oktober 

In de loop van november zal Anciaux, m 
samenwerking met de Brusselse staatsse
kretaris voor Leefmilieu Gosuin, een informa
tiekampanje starten rond het milieuvervui-

j graad van het sekundair onderwijs reeds 
ingekalkuleerd 

Gezien de moeilijke situatie waarin het 
Nederlandstalig sekundair onderwijs zich be-

1 vindt, betekent dit dat er in de nabije toe-
i komst studierichtingen zouden verdwijnen, 

waardoor dit ondenvijs zou aangetast wor-
f den Dit zou dan helemaal tegenstrijdig zijn 

met de noodzakelijke positieve strategie die 
1 WIJ voorstaan " 

NAVORMING 
Anciaux doet ook een oproep om meer 

aandacht te besteden aan de navorming en 
omkadering van de leerkrachten „De leer
krachten zijn onvoldoende opgeleid om in 
een klas te staan waarin twee of meer talen 
door mekaar worden gesproken En dan 
laten we de aanwezigheid van de kulturele 
verschillen nog buiten beschouwing Die 
leerkrachten moeten de kans krijgen om 
bijgeschoold en omgeschoold te worden 
Deze nood aan een degelijke navorming en 
een uitgebreide omkadering zal zich, gezien 
de huidige trend in het basisondenvijs in 
Brussel waarbij het aantal anderstalige leer
lingen jaarlijks toeneemt, in de toekomst nog 
scherper gaan stellen 

Wanneer we alles op zijn beloop laten 
verwateren onze Vlaamse scholen Zonder 
bijkomende omkadering en navorming lopen 
we het gevaar dat het peil van het onderwijs 

lend karakter van de huisverwarmmg An
ciaux wil ook een isolatienorm voorstellen 
voor het Brusselse gewest 

Een belangrijk initiatief is verder de verde
ling van een koolstof-folder in vier talen 
(Nederlands, Frans, Turks en Arabisch) Een 
grootstad als Brussel kent immers nogal wat 
CO-vergiftigingen, vooral bij de arme en de 
migrantengezinnen In de folder wordt in 
heldere bewoordingen en op een visuele 
manier uitgelegd wat CO is en hoe men er 
zich kan tegen beschermen 

Een ontwerp van ordonnantie over de 
minimumlevering van elektnciteit dal reeds 
in juli goedgekeurd werd door de hoofdste
delijke eksekutieve bevindt zich op dit mo
ment bij de Raad van State Marie-Paul Ouix, 
de energiedeskundige op het kabinet An
ciaux, verwacht het advies eerstdaags Dit 
ontwerp van ordonnantie garandeert aan 
elke inwoner van het Brussels hoofdstedelijk 
gewest een minimumlevenng van 2 ampère 
Deze 2 ampère moet een afsluiting vermij
den Volgens Anciaux maakt het recht op 
elektnciteit immers een deel uit van de socia
le mensenrechten, zoals het recht op inko
men, op wonen, op onderwijs, enz, 

zou zakken met het gevolg dat ook de 
aantrekkelijkheid van dat ondenvijs zal da
len We moeten investeren en bewust de 
konfrontatie met de anderstaligheid aan
gaan, ook in ons onderwijs Dat vereist een 
mentaliteitswijziging die bereid is te investe
ren Dit kan met zonder de hulp van de hele 
Vlaamse gemeenschap Met het heel be
perkte budget van de Vlaamse Gemeen
schapskommissie kunnen we onmogelijk die 
omkadering en navorming tot stand brengen 

Om al die redenen pleit ik voor een morato
rium ten overstaan van het Nederlandstalig 
onderwijs in Brussel Tegelijkertijd kan ge
werkt worden aan een degelijk struktuurplan 
voor het Nederlandstalig onden/i/ijs, voor een 
periode van drie of vijf jaar, waaruit andere 
en meer doordachte besparingseffekten kun
nen voortvloeien 

l^eer in het biezonder moet de maatregel 
van de aanwendingskoefficient van 98,125% 
ongedaan worden gemaakt wat betreft Brus
sel Het IS met redelijk te verlangen dat het 
Nederlandstalig ondenvijs in Brussel, vanuit 
zijn moeilijke positie nog een solidariteit met 
Vlaanderen zou opbrengen op een gebied 
waar dit trouwens helemaal met te verant
woorden IS " 

Staatssekretaris Anciaux richtte een 
schrijven naar minister Coens waarin hij zijn 
opmerkingen en aanbevelingen met betrek
king tot het Nederlandstalig onderwijs in 
Brussel overmaakt Tot hiertoe het de onder
wijsminister nog met van zich horen 

Dit ontwerp van ordonnantie is werkelijk 
baanbrekend het Waalse gewest heeft een 
gelijkaardig dekreet goedgekeurd sedert '85, 
maar kent het recht op een minimumlevering 
maar toe aan een aantal kategorieen van de 
bevolking, zoals de bestaansminimumtrek
kers bvb In Vlaanderen bestaat deze gega
randeerde elektriciteitslevering nog met Vic 
Anciaux wil deze m Brussel nu wel ingevoerd 
zien, maar voor alle lagen van de bevolking, 
en met alleen voor enkele kategorieen 

Tenslotte wordt er werk gemaakt van de 
promotie van nieuwe en alternatieve energie
bronnen voor het openbaar vervoer Vier 
alternatieve brandstoffen (aardgas, brand
stofcellen, LPG en waterstof) werden onder 
de loep genomen Van elke brandstof wer
den de technische, ekologische en financiële 
implikaties onderzocht Het is de bedoeling 
om op basis van de resultaten van het 
onderzoek, en in samenspraak met de MIVB 
(Brusselse maatschappij voor interkommu-
nuaal vervoer) het kabinet van minister Thys, 
één alternatieve brandstof te kiezen warmee 
5 è tien stadsbussen zullen aangedreven 
worden. 

(Pdj) 

ENERGIE: HET VOORBEELD VAN BRUSSEL 
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OMSLAGVERHAAL 

RADIOGEBOUW-FLAGEY 
NIET AFBREKEN! 

De BTBf wil in het kader van haar 
financieel saneringsplan het gekende ra
dio en TV-gebouw aan het Flageyplein te 
Eisene verkopen. De bedoeling van de 
franstaligen is duidelijk: van deze goed 
gelegen eigendom zoveel mogelijk geld 
maken. Gevolg; een kaalslag en de bouw 
van de zoveelste zielloze building. 

Dat dit zomaar niet kan zonder instem
ming van de BRT is duidelijk, het gebouw 
behoort tot het gemeenschappelijke pa
trimonium van de twee nationale zen
ders. Het is dus onmogelijk deze onver
deelde eigendom zonder de toestem
ming van alle partners te verkopen. 

Gealarmeerd door de geruchten is 
staatssekretaris Vic Anciaux in de pen 
geklommen en vraagt Kultuurminister De 
Wael de verkoop met toe te laten. An
ciaux heeft daar zijn goede redenen voor. 
Het gebouw is van een grote architektu-
rale waarde, vooral de koncertzalen zijn 
waardevol, ze zijn trouwens enig in Brus
sel. En er is nog zo weinig unieks in 
Brussel... 

Bovendien, zo schrijft Anciaux, moet 
de BRT zolang zij over een filharmonisch 
orkest beschikt deze koncertzalen kun
nen gebruiken. Dat orkest is eveneens 
gemeenschappelijk BRT-RTBf-bezit. 
Maar de franstaligen hebben, in tegen
stelling tot de Vlaamse Gemeenschap, 
weinig of geen belangstelling voor dit 
orkest. 

Vic Anciaux:,, Uit zorg voor het histo
risch erfgoed en voor de ontplooiing en 
de uitstraling van de Nederlandse Kui
tuur in onze hoofdstad stel ik drie maatre
gelen voor; 
- de gevel van het gebouw op het Flagey
plein en de koncertzalen dienen te wor
den geklasseerd als waardevolle monu
menten. 
- de nodige werken uitvoeren om de 
ongezonde asbest-bekleding overal te 
verwijderen, 
- met behoud van gevel en kocertzalen 
een akkoord sluiten met de RTBf over de 
bestemming (verkoop of een andere be
stemming) van een deel van het ge
bouw." 

Tot daar het voorstel-Anciaux. 
Omdat Brussel de jongste jaren reeds 

zoveel kaalslag heeft ondergaan is het 
inderdaad nodig dat zorgvuldig wordt 
omgesprongen met de laatste overblijfse
len van een architektuur die eigen is aan 
onze hoofdstad en waarvoor zij in het 
buitenland enige naam en faam had 
verworven. 

Misschien zouden de ongebruikte loka
len van dit toch wel merkwaardige ge
bouw kunnen dienen om er een levendig 
muzeum van de Brusselse architektuur in 
onder te brengen. Het zou alvast een 
nuttiger bestemming zijn dan de kaalslag 
waarop de RTBf hoopt.. 

(vervolg van biz. 7) 

WP 
Ook in de Raad van Beheer is ruimte 

voorzien voor de raadsleden. Het uitvoerend 
bureau bestaat uit één vertegenwoordiger 
per provincie, lid van de bestendige deputa
tie. " 

• Hebben de bestendig afgevaardigden, 
die gewoon zijn ,.alleen te regeren", deze 
nieuwe regeling zomaar aanvaard? 

„Ik vifeet dat vooral de deputees uit Lim
burg en Antwerpen deze evolutie niet graag 
ondergaan. Maar de demokratizering, ook en 
vooral op provinciaal vlak, is niet meer tegen 
te houden en is onomkeerbaar. Door in het 
verleden alle macht naar zich toe te halen, 
waren de gedeputeerden de tak waarop zij 
zelf zitten aan het afzagen. 

Door de recente provinciewetswijzigingen 
is er een demokratizeringsproces op gang 
gekomen dat niet meer te stuiten is. De 
provincieraadsleden hebben nu de wettelijke 
mogelijkheden om zelf meer macht uit te 
oefenen. Zij kunnen thans beter kontroleren, 
ondervragen en zelf voorstellen indienen. De 
gedeputeerden kunnen niet meer verder 
zonder de betrokkenheid van de raadsleden. 

Dit vraagt vooral vanwege de raadsleden 
een veel aktievere inzet en betrokkenheid. 
Het mandaat van provincieraadslid is de 
jongste jaren ook zwaarder geworden. Ik 
geef toe dat vele kollega's op deze nieuwe 
evolutie onvoldoende inspelen. Door het in
schakelen van de provincieraadsleden tot in 
het bestuur van de WP is de waarborg 
aanwezig dat de macht niet alleen meer 
berust bij de deputaties." 

• Mogen wij aannemen dat de Vereniging 
van Belgische Provincies ophoudt te be
staan? 

„In het voorstel is er wel nog sprake van 
een beperkt overkoepelingsorgaan, maar 
met weinig effektieve middelen. Het is alleen 
nog nuttig als algemeen forum voor zaken 
van algemene aard. Naamiate de Staatsher
vorming verder gerealiseerd wordt zal dit 
steeds minder het geval worden. De Vereni
ging van Belgische Provincies houdt dus in 
zijn huidige vorm op te bestaan en zal door 
de nieuwe feiten snel achterhaald en verge
ten zijn." 

• Komt er ook een tegenhanger van de 
Vereniging aan Waalse kant? 

„Dit feit plaatst de Franstaligen ook in een 
nieuwe situatie omdat op het provinciaal vlak 
één orgaan komt waarin zowel Walen als 
Franstalige Brusselaars zitting zullen heb
ben. Ivlisschien kan dit wellicht ook een 
stimulans geven tot een samenvoeging van 
de gemeenschaps- en gewestorganen aan 
Franstalige kant. Aldus wordt de konfederale 
hervorming steeds verder gerealiseerd en 
wordt de zelfstandigheid van Vlaanderen 
steeds meer een feit." 
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ANDRE GEENS: 
DOESO VERDER 

A
NDRE Geens, het mag gezegd, 
is geen windmaker. Zelfs in de 
meest penibele omstandighe
den behoudt hij zijn kalmte en 
krijgt de ratio voorrang op het 
sentiment. 

Bij zijn aantreden op Ontwik
kelingssamenwerking wist hij 
waar hij voor stond : met een 
klein departement, van oudsher 
een frankofoon bastion, zonder 

de politieke steun van andere partijen en in 
moeilijke begrotingstijden, trachten iets aan 
de haast uitzichtloze situatie van de ofwikke-
lingslanden te doen. In tegenstelling met 
vele van zijn kollega's heeft Geens geen 
ronkende verklaringen afgelegd, geen bij
eengesprokkelde beleidsnota's gepubli
ceerd en geen wekelijkse perskonferentle 
georganiseerd. Hij Is „slechts" aan het werk 
gegaan. Met (onder meer) een goed rapport 
van de OESO als resultaat. 

Eerst en vooral Is Geens erin geslaagd om, 
ondanks de besparingen op de overheidsuit
gaven, de middelen die ons land besteedt 
aan ontwikkelingssamenwerking op te trek
ken. De Oeso stelt vast dat de publieke 
uitgaven voor ontwikkeling in 1989 met 21 % 
gestegen zijn. In termen van het BNP gaf ons 
land 0,46 % aan ontwikkelingssteun uit, 
tegen 0,39 % In 1988. Wel dringt de organi
satie er bij de regering op aan dat verder 
middelen worden vrijgemaakt om tot een 
bestedingsniveau van 0,7 % van hef BNP te 
komen. Zij vreest dat het opdoeken van het 
Fonds voor Ontwikkelingssamenwerking niet 
zal bijdragen om deze doelstelling te venwe-
zenlljken, aangezien dit fonds een program
malle op middellange termijn mogelijk maak
te. 

De OESO steunt het beleid om onze ont
wikkelingssamenwerking op minder landen 
te richten, maar de voorkeur te geven aan de 
minst ontwikkelde landen. Het feit dat minder 
geld zal worden uitgetrokken voor projekt-
steun, en meer voor bredere programma's 
moet er toe lelden dat de technische samen
werking beter In de financiële hulp aan de 
landen in kwestie wordt geïntegreerd. Daar
naast juicht de OESO het toe dat er minder 
landgenoten voor lange tijd naar ontwikke
lingslanden worden gestuurd, om zo de ta
ken ter plaatse sneller aan de autochtone 
bevolking over te geven. 

België mag dan in absolute cijfers maar 
een klein bedrag besteden aan ontwikke
lingssamenwerking, in verhouding tot onze 
inkomsten (BNP) delen we meer van onze 

De vu-ministers mogen dan al 
niet de meest luidruchtige zijn 
In de regering - alhoewel - door 
politieke waarnemers en In 
vakkringen worden zij alge
meen geprezen voor de dege
lijkheid van hun inzichten en 
beleid. Begrotingsminister 
Schiltz heeft al z'n bloemen 
gekregen van het gezagheb
bende IMF, en de schwung van 
Sauwens slaat dermate aan dat 
zelfs de CVP hier en daar plaat
selijke aktiekomiteetjes opricht 
om aan de reputatie van de 
{g)llmburger te knagen. Vorige 
week was het de beurt aan 
André Geens om in de geluk
wensen te delen. Oe Organisa
tie voor Ekonomische Samen
werking en Ontwikkeling 
(OESO) lichtte zijn beleid door, 
zag dat het goed was en liet dit 
ook aan de goegemeente we
ten. 

rijkdom met de armsten dan heel wat andere 
,,rijke" landen zoals Japan, de USA en 
Duitsland. 

Heel wat interesse en bijval kreeg het 
voorstel van minister Geens om de schulden 

(in miljard dollar) 

Japan 
USA 
Frankrijk 
Duitsland 
Italië 
Ver.Koninkrijk 
Canada 
Nederland 
Zweden 
Denemarken 
Australië 
Noorwegen 
Finland 
België 
Zwitserland 
Oostenrijk 
Nieuw-Zeeland 
Ierland 

8,96 
7,66 
7,47 
4,95 
3,61 
2,59 
2,32 
2,09 
1,81 
1,03 
1,02 
0,92 
0,71 
0,70 
0,56 
0,28 
0,09 
0,05 

André Geens genoot bijval met zijn 
voorstel voor de tegenwaardefond
sen. 

van sommige ontwikkelingslanden ten op
zichte van ons land om te zetten in een 
tegenwaardefonds in lokale munt. Dit dient 
dan ter financiering van programma's die 
gezamenlijk door ons land en het ontwikke
lingsland worden beheerd. 

Ook de struktuur van het apparaat dat 
instaat voor de ontwikkelingssamenwerking 
gaat er volgens de Oeso op vooruit. Vooral 
het feit dat de lokale vertegenwoordigingen 
zullen versterkt worden, en dat deze ook 
meer bevoegdheden en verantwoordelijkhe
den toegewezen krijgen juichen de organisa
tie toe. Hebben wij het altijd al niet gezegd 
dat de wereld niet vanuit Brussel kan worden 
geleid. sec 

Bron: OESO 

(in % van het BNP) 

Noon/vegen 
Denemarken 
Zweden 
Nederland 
Frankrijk 
Finland 
België 
Canada 
Italië 
Duitsland 
Australië 
Japan 
Ver.Koninkrijk 
Zwitserland 
Oostenrijk 
Nieuw-Zeeland 
Ierland 
VSA 

1,04 
1,02 
0,96 
0,94 
0,78 
0,63 
0,46 
0,44 
0,42 
0,41 
0,38 
0,32 
0,31 
0,30 
0,23 
0,22 
0,17 
0,15 

Publieke ontwikkelingshulp van de industrielanden in 1989 
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41 JAAR GESCHEIDEN, 
NU WEER EEN 

I
N Bonn werd in de voorbije weken een 
spetterend feestprogramma uitgewerkt 
om de Duitse eenmaking op gepaste 
manier in de verf te zetten, ondanks de 
zware schaduw die de Golfkrisis op het 
internationale toneel werpt. De dag van 
de hereniging wordt meteen de nationale 
feestdag van het nieuwe Duitsland. Daar
mee werd de Duitse soevereiniteit in feite 
hersteld, in afwachting van de herstelling 
in rechte, wanneer de parlementen van 

de betrokken landen het ondertekende Twee 
plus Vier-Verdrag ratificeren. Als alles ver
loopt volgens plan zullen de eerste parle
mentsverkiezingen plaats vinden op 2 de
cember. Deze nationale verkiezingen zijn 
meteen de eerste vrije verkiezingen in heel 
Duitsland sedert 1932. 

Deze razendsnelle evolutie van de Duitse 
eenmaking werd vier maanden geleden in 
NAVO-kringen voor onmogelijk gehouden. 

Toch, de geestdrift na de val van de muur 
deemsterde vlug weg. De kosten van de 
eenmaking lopen veel hoger op dan aanvan
kelijk werd geraamd. De werkelijk kosten zijn 
nu al hoger dan de eerst vooropgestelde 80 
miljard DM. De desastreuze toestand van de 
Oostduitse bedrijven en de daaruit voort
vloeiende werkloosheid noopt de Duitse 
overheid er toe de geld- en kredietkranen 
veel verder open te zetten dan aanvankelijk 
was voorzien. Daar bovenop komt nog de 
afbetaling aan de Russen voor de repatrië
ring en de onvera/achte kosten voor het 
oplossen van de Golfkrisis. 

Sinds woensdag zijn de Westduitse patro
nen inzake recht, politiek, maar ook verkeer 
en telekommunikatie overgeplant. Het is 
vooral de sociale zekerheid die fortuinen 
kost, meer bepaald de werkloosheidsuitke
ringen. Zowat 1/5 van de aktieve bevolking 
zal een andere job moeten vinden. Om de 
toestand niet erger te maken dan ze al is, 
werd de EG-wetgeving niet per 3 oktober van 
toepassing verklaard : dit blijkt alleen al uit 
de onmogelijkheid om de EG-milieuregels 
van toepassing te verklaren. Het Oostduitse 
bedrijfsleven zou dan nagenoeg kompleet 
stil vallen. Ondanks de onzekerheid blijven 
de Oostduitsers verrukt over het nog elke 
dag aangroeiende assortiment in hun win
kels. Voor hun brood moeten ze nu dnemaal 
zoveel betalen, maar andere dingen zoals 
koffie werden bereikbare zaken. Het bestu
deren van étalages is nog steeds een gelief
koosd zondags tijdsverdrijf. 

Verder brengt de privatisering van de land
bouwbedrijven de nodige problemen met 

zich mee en de opeising van privé-woningen 
door de vroegere eigenaars zorgt voor trau
matische ervaringen bij de huidige bewo
ners. 

De euforie over de snelle ontwikkelingen in 
Centraal- en Oost-Europa is verstild. Ze 

Sinds woensdag is de Duitse 
eenmaking een voldongen feit. 
Alles van Aken tot de Oder-
Nleisse, heet nu gewoon Duits
land. In Oost-Berlijn kwam 
dinsdagmiddag het DDR-parie-
ment bijeen voor zijn laatste 
zitting. Regering en Parlement 
van West-Berlijn namen daarna 
afscheid van de geallieerden 
die 45 jaar lang het opperste 
gezag over de stad voerden. 
Waar de Muur stond is alleen 
nog maar een nieuwe asfalt-
strook in het wegdek te zien. 
Over de kaalgeslagen korridor 
is ai maanden een fikse ruzie 
aan de gang over wat met deze 
lege ruimte moet gebeuren. 

maakt plaats voor de nuchtere inschattingen 
van de enorme opdracht die nog tot een 
goed einde moet gebracht worden. 

Als het ondanks de draagkracht van de 
Bondsrepubliek al zo moeilijk is de veel 

44 jaar scheiding is een lange tijd. 

kleinere DDR ekonomisch omhoog te tillen, 
wat zal er dan met nodig zijn om de andere 
landen van Centraal en Oost-Europa een 
Westerse levensstandaard te bezorgen ? 

Meer nog, het eengemaakte Duitsland zal 
moeten worden ingebed in een nieuw Euro
pees Veiligheidssisteem. De Europese struk-
turen zullen hun waarde moeten bewijzen 
door te verhinderen dat een bepaald land of 
regio zich benadeeld gaat voelen. Velen zien 
de Duitse eenmaking als een verdere stap 
naar de Europese eenmaking aangezien ze 
met toestemming van de Europese buren tot 
stand kwam. (ge) 

z 
UJ 
I -
IC 
lil > 
Q < 

Vldandcrcii is rijk aan de grondstof van de toekomst : 
verpakkingsafval. En zorgt voor een primeur met een 
grondige en gekoördineerde aanpak. Trends spreekt 

met de vuilnisman van de toekomst. 

DEZtWELKlN 

rends/Belesligeii 
NU BIJ LW DAGBLAÜHANt)! LAAR 
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LANDUT 

FRIESE BEWEGING NAAR 
EUROPESE RECHTER 

V
ORIGE week verzamelden 
honderden Friese nationalis
ten zich op het Reaklif bij Sta
voren om daar voor de 45ste 
maal de Slach by Warns te 
herdenken. Deze herdenking 
is een Friese en veel klein
schaliger variant van de IJzer
bedevaart met zang, llriek en 
één grote politieke rede. 

Dit jaar betoogde gemeen
teraadslid Jan van der Baan van de Frysk 
Nasjonale Partij dat de diskriminatie van 
Friesland zal blijven bestaan zolang Fries
land een provincie is van de volgens hem 
zeer centralistisch bestuurde Nederlandse 
staat. 

gen Nederland indienen bij de Raad van 
Europa. Gedeputeerde Staten van Fnesland 

AUTONOME 
Friesland moet daarom volgens Van der 

Baan streven naar verregaande „regionale 
autonomie", bij voorkeur samen met Gronin
gen en de Duitse deelstaat Nedersaksen. 

De Raad van de Friese beweging kondig
de alvast aan naar de Europese rechter te 
stappen om de diskriminerende uitspraak 
van de Raad van State over het gebruik van 
het Fries in het officiële verkeer aan te 
klagen (zie WIJ nr. 37). 

Als eerste stap zal jurist mr. Hisse de Vries 
namens de Friese beweging een klacht te-

WARNS - „De meesten van 
ons hebben lang gedacht dat 
Nederland een demokratisch 
land was en verdraagzaam te
genover minderheden. Dat Is 
een illusie geweest." 
Deze tekst uit muurkrant Brein-
roer van de aktiegroep FRA is 
op vele muren in de dorpen en 
steden van Friesland terug te 
vinden. De FRA draagt meestal 
in aanzienlijk krasser bewoor
dingen de overtuiging uit dat 
Friesland en het Fries worden 
gediskrimineerd binnen de Ne
derlandse staat. Voorbeelden 
van die „diskriminatie" zijn vol
gens de FRA het plan van 
staatssekretaris Wallage om 
kleine scholen te sluiten, de 
hoge werkloosheid in Friesland 
en het uitblijven van daadwer
kelijke erkenning voor de Frie
se taal. 

besloten in augustus niet in beroep te gaan 
tegen de uitspraak van de Raad van State, 

nadat staatssekretaris De Graaff-Nauta van 
Binnenlandse Zaken stelde dat er een taal
wet moest komen die de positie van het Fries 
regelt. De Friese beweging dient nu toch een 
klacht in bij de Raad van Europa om op die 
wijze enige druk uit te oefenen op de Neder
landse regering. 

De Friese beweging werd alvast aange
moedigd door dr. Lammert Jansma, de direk-
teur van de Fryske Akademy. Hij omschrijft 
de houding van de Nederlandse overheid 
tegenover het Fries als „welwillende ver
waarlozing". 

,,0m het Fries te behouden pleit ik voor 
een militante houding, radikalisme en kon-
frontatie", aldus Jansma. „Dat is geen poli
tieke stellingname, het is een logische kon-
sekwentie van het streven om de eigen taal 
een goede toekomst te geven. Wij bepleiten 
immers een eerlijke, goede zaak." 

Jansma vindt dat het hoog tijd wordt dat 
alle maatschappelijke geledingen in Fries
land voor het Fries opkomen. Friese bewe
gers, zoals FNP'ers en FRA-aanhangers, 
dienen ongeïnteresseerde en onwillige orga
nisaties te bewerken door Nederlandstalige 
formulieren terug te zenden en rekeningen in 
die taal niet meer te voldoen. „Niemand kan 

zijn verantwoordelijkheid ontlopen", vindt 
Jansma. ,,Niets doen in of voor het Fries 
betekent in de praktijk het bevorderen van 
het Nederlands " 

DE FRIESE IJZERBEDEVAART De herdenking van de Slag bij Warns 
heeft een historische achtergrond. 

Bij deze plaats aan de voormalige 
Zuiderzee wisten de vrije Friezen in 1345 
in een zeeslag voor de laatste maal de 
Hollanders onder leiding van graaf Wil
lem IV van zich af te slaan. 

Hun middeleeuwse strijdkreet Leaver 
dea as s/ae^ (Liever dood dan slaaf) staat 
op een grote zwerfkei, (onze foto) De 
herdenkingen staan, geïnspireerd op dit 
motto, sinds jaar en dag in het teken van 
de Friese eigenheid en het streven naar 
meer zelfstandigheid. 

Verleden week ging de herdenking van 
de Slach by Warns voor de 45ste keer op 
het Realif bij Stavoren door. Dit jaar 
luidde het tema: ,,De diskriminaasje fan 
FrysISn yun de Nederlanske Steat". 
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LANDUIT 

ONNATUURLIJK 
De wetenschapper Jansma engageert zich 

met de Friese beweging omdat hij zich zor
gen maakt over de toel<omst van de taal. 
Hoewel op dit moment een duidelijke meer
derheid van de Friezen Friestalig is — 70 % 
In het Friestalige gebied, 56 % over heel 
Friesland gerekend — bestaat het gevaar dat 
de taal langzaam maar zeker terrein verliest. 
Geheel Friesland wordt langzaam maar ze
ker „gemengdtallg terrein", waardoor het 
gebruik van het Fries minder vanzelfspre
kend Is dan twintig jaar geleden. Ook is de 
kans aanwezig dat de taal in gemengdtalige 
huwelijken het onderspit delft. 

De Fryske Akademy Is van plan om de 
taalsituatie de komende jaren in een onder
zoek opnieuw in kaart te brengen. De rezul-
taten van dat onderzoek mogen ook van 
Jansma niets afdoen aan het streven van 
provincie en Friese beweging om de taal 
ondersteunen. „Er Is niets natuurlijk aan de 
achteruitgang van een taal. Het Fries ver
dient de onvoorwaardelijke steun van over
heid en alle maatschappelijke geledingen." 

OPF 

De direkteur van de Fryske Akademy, Lammert Jansma, pleitte aan het 
monument van de Slag bij Warns voor een militante houding, radikalisme en 
konfrontatie om het Fries te behouden. (toto j . schaaf) 

ADVERTENTIE 

Tönissteiner 
is vooral een gezondheid$water! 

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

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

b) reinigen bij nierstenen; ook fosfaat- en karbonaatstenen. 
l chronische maagslijmvliesontsteking. Herstellen na. 

darmontéteking. Zenuw- en funktioneJe storingen. 
i. chronische ontsteking der luchtpijpen (pharyngitis tracheitis, 

chronische spastische bronchitis, allergische hukiaffectie). 
.. ziekteverschijnselen bij de stofwisseling. _ 

Urinezuur diathese met haar gevolgen. Jicht. 

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

DE DAG DAT 
HET LICHT UITGING... 

N
A een lange strijd om de verne
derlandsing van de rijksuniversi
teit te Gent kwam er in 1923 een 
tipisch Belgisch kompromis uit 
de bus. 

Een halfweg-oplossing die 
niemand tevreden stelde: de 
Nolfbarak. 

Het vergelijk hield in dat de 
Gentse rijkssuniversiteit één 
derde Nederlandstalig en twee

derden Frans zou zijn. De openingsrede van 
het akademiejaar moest ook afwisselend 
Nederlands en Frans zijn. 

SABOTAGE 
Voor het akademiejaar 1923-24 was, voor 

de eerste keer sedert 1830, het Nederlands 
aan de beurt. Rektor was toen J.F. Heymans 
(1859-1932), vader van de latere Nobelprijs
winnaar Corneel Heymans (1892-1962). Ter
wijl de rektor zijn toespraak hield ging gelei
delijk het licht uit... 

Niet alleen hadden de franskiljons ge
dreigd de aula in de lucht te laten vliegen, ze 
onderbraken ook de rektorale rede voortdu
rend; dat is immers maar onbeleefd als 
Vlamingen dat doen tegenover een Franse 
toespraak tot een Vlaams publiek. 

Dat het licht uitging, moest — want het was 
een opzettelijke sabotage — simbolizeren 
dat, nu het licht der wetenschap in Gent was 
uitgegaan, meteen ook het licht van de 
kuituur en van de beschaving uit was. Dat 
licht kon immers alleen in het Frans schij
nen... 

De „barak" door minister Pierre Nolf {\e-
per 1873-Brussel 1953) uitgevonden, was 
een doorn in het oog van iedereen. Voor de 
franskiljons was het een aantasting van de 
suprematie van de franstaligdoende bour
geoisie en van de nalopers en de knechten 
ervan. Voor de flaminganten was ze een 
misbaksel, een halfweg (één derde)-oplos-
sing. 

De Franstaligen (de enkele echte en de 
vele die deden alsof), gewoon hun zin te 
krijgen, stichtten een Ecole des Hautes Etu
des, waar iedereen alles in het Frans en niets 
in het Nederlands kon onderwezen krijgen. 
Deze school werd door het Deuxième Bu
reau van het Franse ministerie van Buiten
landse Zaken gesubsidieerd. Een aantal 
fransgezinde professoren van de RUG do
ceerden ook aan die ersatz-universiteit. Het 

werd door de minister van Onderwijs, toen 
juist Kamiel Huysmans (1871-1968), aan de 
Gentse professoren verboden die vorm van 
kumul uit te oefenen. Ofwel het een ofwel het 
ander, besliste de minister. 

Alle professoren van de RUG boden toen, 
met of tegen hun zin, hun ontslag aan bij de 
Ecole. Op één na, met name professor 
Georges Hulin de Loo, een kunsthistorikus, 
die „de Loo" aan zijn naam had toegevoegd 
omdat hij ...van Lootenhulle afkomstig was. 
Hij hield vol aan de twee scholen. 

De strijd van de Vlamingen om 
in eigen land een universiteit te 
itrijgen waar in de moedertaai 
Icon gestudeerd worden is een 
strijd van lange adem geweest. 
Een lange adem die van 1856 
tot 1930 duurde... 
Het waren niet de grote partij-
leiders die vooraan stonden in 
de strijd maar gewone mensen. 
Eens de kogel door de kerk 
sprongen sommige van die 
partijleiders wel op wagen. 
IMaar dat is geen nieuws meer... 
Het waren de kleine Vlamingen 
die vooraan liepen in betogin
gen en manifestaties en die 
dan ook de hardste klappen 
kregen. Zij meenden dat ook 
hun kinderen recht hadden op 
hoger onderwijs en dat zonder 
te vervreemden van hun taal en 
hun volk. 
Als er sinds meer dan een hal
ve eeuw Nederlandstalig hoger 
onderwijs is in Vlaanderen dan 
is dat dank zij de verbetenheid 
van een moedige generatie: 
onze ouders, onze grootou
ders! 

De Vlaamse studenten duldden die uitda
ging niet langer en op zekere dag trokken ze 
naar zijn les aan de Rozier, haalden de 
professor van achter zijn professorale kate-
der en droegen hem naar buiten. Zijn nota's 
verdeelden ze onder de studenten. Toen 
bleek dat hij anno 1924 nog altijd werkte met 
nota's van 1889. Hulin (1862-1945) nam 
ontslag aan deRUG, de regering stelde hem 

Kamiel Huysmans trad als minister 
van Onderwijs kordaat op tegen 
fransgezinde kumulaars. Doceren 
aan de RUG én aan de franstalige 
ersatz-universiteit kon voor Huys
mans niet. 

schadeloos met., 
drachten. 

eervolle buitenlandse op-

OP DE LAATSTE MINUUT 
August Vermeylen (1872-1945), die ooit 

geschreven heeft dat we Vlamingen moeten 
zijn om Europeeër te worden („Vlaamsche 
en Europeesche Beweging" in 1900), gaf les 
aan de Brusselse universiteit, die echter 
eentalig Frans was. Men wou hem daar kwijt, 
want Vermeylen was té Vlaams. 

De gedeeltelijke vernederlandsing te Gent 
in 1923 was daarvoor een gunstige gelegen
heid : de Brussele Vlaming en socialistisch 
senator, kwam te Gent doceren. [> 
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In 1930 werd de RUG helemaal (nu, ja ' ) 
vernederlandst en Vermeylen werd rektor te 
Gent De opening van het akademiejaar 
1930-31 verliep zonder incidenten tot op de 
laatste minuut na 

De aula zat nokvol Beneden de professo
ren, boven de studenten Toen alle toespra
ken met deftige aandacht waren beluisterd, 
werd tot slot van de vergadering de Braban-
gonne gespeeld Maar pas waren de eerste 
noten van dat lied gespeeld of de studenten 
zetten een daverende Vlaamse Leeuw m die 
de Brabangonne luid overstemde 

Verontwaardiging hier, heimelijke pret 
daar Vermeylen moest ernstig blijven Maar 
men wist DAT hij ooit eens gezegd had dat 
het hem genoegen zou doen te horen dat de 
Brabangonne zou uitgeftoten worden Om 
de herhaling van het incident te voorkomen 
werd enkele jaren lang geen „plechtige ope
ning" meer gehouden 

BIJ de eerstvolgende opening, toen prof 
Bessemans rektor was geworden, was er 
veel rijkswacht in de Volderstraat te Gent, 
waren veel professoren toevallig afwezig, en 
bleven de studenten weg Want Bessemans, 
die de franskiljons gunstig gezind was, had 
de rektorskeuze gewonnen tegen Frans 
Daels, een hevige verdediger van de verne
derlandsing 

Rektor August Vermeylen hoopte in 
stilte dat de studenten de Brabanpon-
ne zouden wegfluiten. Wat ook ge
beurde... 

FACILITEITEN IN GENT? 
Volgens de universiteitswet van 1930 

mochten de hoge scholen vrije kursussen 
inrichten in de andere landstaal Vermeylen 
had daar mets voor gedaan Bessemans wou 
daar nu werk van maken (dat Duits ook een 
Belgische landstaal was, daar dacht nie
mand aan) Onmiddellijk protesteerden de 
Vlaamse studenten De Vlaamse pers steun
de hen Hun belangrijkse argument was dat 
de RU-Gent dat slechts mocht doen indien 
de RU-Luik dat ook zou doen 

Men mag met vergeten dat toen nog altijd 
heel wat Limburgers aan de universiteit te 
Luik gingen studeren Maar Luik dacht er in 
de verste verte met aan taalfaciliteiten te 

geven aan Nederlandstaligen Waarom zou 
Gent dan wel faciliteiten toekennen' 

Rektor Bessemans moest inbinden Sinds
dien IS de RUG totaal Nederlandstalig gewor
den 

Sommige studenten van nu weten het 
wellicht met dat het een eeuw geduurd heeft 
om te Gent in het Nederlands te kunnen 
studeren 

En in de tijd van Willem I toen de Noordelij
ke en de Zuidelijke Nederlanden herenigd 
waren' 

Toen was de voertaal aan de universiteit, 
zoals overal in heel Europa, Latijn Kursus
sen, eksamens, proefschriften, alles was m 
het Latijn de Umversitas magistrorum et 
discipulorum 

Herman Maes 

domus - woningen 
Ruwbouw of sleutelklaar ! 

pvba A L G . B O U W B E D R I J F VAN DEN B R A N D E N 
Dendermondse S teenweg 29 Hamme Tel. 052-47.88.09 

Met tradit ionele 
«VAN DEN BRANDEN»kwal i te i t 

Keuze uit verschil lende types. 
Ook voor uyv eigen « schets >» - idee 
hebben wij een sleutel klare 
oplossing. 

BON VOOR INLICHTINGEN 
( OPSTUREN A.U B. ) 

NAAM : 
ADRES : 
TEL. : 
BOUWGROND TE : 
wenst inlichtingen en dpkumentatie (types, beschnjving, pnjzen ) 
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BRUSSEL: ZELFRESPEKT 
AANZWENGELEN 

P
AUL DE RIDDER is doktor in de 
Middeleeuwse geschiedenis en 
archivaris bij het Algemeen 
Rijksarchief te Brussel. Hij be
studeerde de regering van de 
Brabantse hertogen Jan I (1267-
1294) en Jan II (1294-1312) en 
inventariseerde het archief van 
de Brusselse kapittelkerk van 
Sint-Michiel en Sint-Goedele. 
Dr. Paul De Ridder is tevens 

medestichter van de Vereniging voor Brus
selse Geschiedenis. De jongste jaren specia
liseerde hij zich in de historische evolutie van 
het taalgebruik te Brussel voor 1794. De 
Ridder publiceerde in 1988 het ophefmaken
de boek IHet andere Brussel. Een afrekening 
met vooroordelen. 

WIJ: In uw publikatles en tijdens voor
drachten windt U zich soms behoorlijl( op 
over de mentaliteit van de Vlaming die 
naar Brussel komt. Wat zit er U dwars? 

P. De Ridder: „Ik woon al sinds een aantal 
jaren in het centrum van Brussel, en wordt 
aldus regelmatig gekonfronteerd met Vla
mingen, die wanneer ze in Brussel rondlo
pen, Frans spreken. Wanneer je hen vraagt 
waarom ze Frans praten krijg je meestal te 
horen dat men toch nooit in het Nederlands 
te woord wordt gestaan, dat ze uitgelachen 
worden, enzovoort. In een aantal gevallen is 
dit helaas nog altijd zo, alhoewel er de 
jongste jaren al heel wat veranderd is ten 
gunste van de Nederlandstaligen. Toch blijft 
de vraag mij intrigeren hoe het in godsnaam 
toch komt dat men hier automatisch op het 
Frans overschakelt, en dat die mensen zo 
een gebrek hebben aan zelfbewustzijn. Als 
je zelfs ziet dat Marokkanen en Turken hier 
hoegenaamd geen last mee hebben, zonder 
kompleksen zetten die Arabische opschriften 
op hun winkels. Kan je je voorstellen dat een 
Vlaming die in Wallonië een zaak heeft 
Nederlandstalige opschriften op zijn ruit gaat 
schilderen?" 

WIJ: Hebt U het nu enkel over de Vla
mingen die van buiten Brussel naar de 
hoofdstad komen, of ook over de Brussel
se Vlamingen? 

P. De Ridder:,, Over het algemeen geno
men denk ik dat de Nederlandstaligen die in 
Brussel wonen vaak veel konsekwenter Ne
derlands spreken dan de Vlamingen van 
buiten Brussel." 

WIJ: Aan wat wijt U dat dan? 

P. de Ridder: „Ik denk dat zeer veel te 
maken heeft met de enorme drempelvrees 
die de doorsnee Vlaming heeft. Wellicht 
heeft dat te maken met de grootstad die 
Brussel toch is, Brussel is eigenlijk de enige 
grootstad die we hebben." 

GROOTSTAD 
WIJ: Dat zullen ze in Antwerpen graag 

horen! 

P. De Ridder: „Tja, Antwerpen is natuur
lijk ook een grote stad, maar de enige écht 

Een tweetal weken geleden 
verscheen een boekje over 
Brussel, 't Is te zeggen, een 
herdruk van de Nederlandse 
uitgave en een nieuwe Duitse 
en Engelse editie. Dit nieuws 
brengt U misschien niet zo di-
rekt in opperste staat van ver
rukking, maar toch zal straks 
blijken dat we reeds iang heb
ben moeten wachten op een 
degelijk, beknopt en bevattelijk 
werkje over de geschiedenis 
van onze hoofdstad. Auteur 
Paul De Ridder vond het gat In 
de markt, met zijn boekje Brus
sel, geschiedenis van een Bra
bantse stad vult hij een leemte 
op, tot groot genoegen van al 
wie begaan is met het wel en 
wee van de „Prlnceüjcke 
Hoofdstadt van 't Nederlandt". 

grote stad is Brussel. En dan nog, op Euro
pees nivo is het ook nog altijd niet om naar 
huis over te schrijven. De mensen die in 
Brussel op bezoek komen verschieten altijd 
wanneer ze bijvoorbeeld aan het justitiepa
leis staan en dat panorama zien: ,Brussel is 
toch groot!' zeggen ze dan." 

WIJ: IVIaar U had over het gebrek aan 
zelfbewustzijn. 

P. De Ridder: ,,De vraag is hoe komt dat 
nu ? Wij gaan toch niet ten eeuwigen dage de 
minder rooskleurige perioden uit onze ge
schiedenis als ekskuus kunnen blijven han
teren om dat gebrek aan zelfbewustzijn te 

Volgens Paul De Ridder kan Brussel 
ook morgen een originele bijdrage 
leveren tot de Europese kuituur. 

verantwoorden! We moeten een spontaan 
zelfbewustzijn aankweken, hetgeen uiter
aard iets anders is dan arrogantie. 

Ik maak dikwijls de vergelijking met de 
Italianen. Die mensen leven in zeer belangrij
ke mate van het toerisme, ze zullen een paar 
woordjes Engels leren om een buitenlandse 
toerist aan de balie van een hotel verder te 
helpen, maar verder gaat dat niet. In een 
restaurant is het allemaal in het Italiaans te 
doen, ge kunt maar zien dat ge uw plan terkt! 
Wel die ingesteldheid missen we hier vaak. 

De Italianen zijn echter niet verkrampt, ze 
doen dit volgens mij vanuit een gezond besef 
van hun kulturele waardigheid." 

WIJ: Waarom vergelijkt U ons nu pre
cies met de Italianen? 

P. De Ridder: „Noord-ltalië en de Neder
landen (en meer Vlaanderen en Brabant) zijn 
altijd met elkaar vergeleken geweest, ook in 
de kunstgeschiedenis. Beiden vormden lan
ge tijd de meest verstedelijkte gebieden van 
West-Europa. Bovendien hebben deze re
gio's, vooral van de veertiende tot de zestien
de eeuw een schitterende bloei gekend niet 
enkel op ekonomisch, maar ook op kuitureel 
gebied. Noord-ltalië, net als de Zuidelijke 
Nederlanden, kwamen tijdens de zestiende 
eeuw onder het gezag van de Habsburgers 
en werden vervolgens door de Franse revolu
tionaire legers bezet. 
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Vallen er tussen Noord-ltalie en onze ge
westen een aantal gelijkenissen te onderken
nen dan bestaan er ook duidelijke verschil
len. Zo valt het bijvoorbeeM op dat de Italia
nen, ondanks eeuwenlange vreemde over
heersing, ach nooit minderwaardig hebben 
gevoeld ten opnchte van andere kuituren. 
Hoewel het UaSaanse taalgebied ongetwij
feld groter is dan het Nederlandse, toch is de 
taal van Dmte an Petraica zeker geen we-
rekHaal ab hat Engels. Spaans, Frans of 
Duits. Nietlamin laggan de Italianen telkens 
waar aan spontaan zsMbetvustzvn aan de 
dag laganovar biMlanlanders. 

hl Vlaandaran, net als in Nederland trou
wens, z^ valen telkens weer geneigd om 
aigan taal en kuituur weg te moffelen Wan-
wam toch dit verschil in houding'' Zou de 
varklaring niet ten dele hierin kunnen liggen 
dat de brede lagen van de Italiaanse bevol
king veel sterker vertrouwd zijn met hun 
eigen kuituur en geschiedenis dan bij ons''" 

TECHNOLOGIE 
WIJ: Hoe kweken we dat zelfbewustzijn 

dan aan? 

P. De Ridder: „Dat spontaan zelfbewust
zijn, IS een kwestie van opvoeding Waar 
staan wij na honderdvijftig jaar Vlaamse 
Beweging'' We kunnen taalwetten blijven 
stemmen tot in de hemel, soms denk ik dat 
die taalwetten er enkel zijn om de Vlamingen 
een gevoel van bescherming te geven zodat 
ze voor de rest mets meer hoeven te vrezen 
Dat IS een illusie' Als de mensen zelf die 
spontane houding met aannemen dan zullen 
die taalwetten nooit tot iets dienen'" 

WIJ: Zelfbewustzijn, denkt U dan bv. 
aan Gaston Geens met z'n Flanders Tech
nology? 

P. De Ridder: „Technology is natuurlijk 
ook belangrijk, maar dat wil met zeggen dat 
we blind moeten zijn voor alle andere aspek-
ten van onze kuituur Zelfvoldaan moeten we 
ons zeker nooit opstellen Ook een wereld
vreemd heimwee naar een verloren paradijs 
kunnen we missen Wel bewust zijn van onze 
verantwoordelijkheid tegenover komende 
generaties Pas wanneer wij goed beseffen 
wat onze voorgangers in veel moeilijker om
standigheden hebben gerealiseerd, worden 
WIJ ons ten volle bewust van onze plicht het 
door hen aangevatte werk verder te zetten 
Deze bedenking ligt ten grondslag aan dit 
boek Het verderzetten van dit werk moet 
vanzelfsprekend gebeuren in sterk wijzigen
de omstandigheden Het hedendaagse Brus
sel verschilt grondig van de stad van het 
Ancien Regime Vooral sinds het einde der 
negentiende eeuw hebben zich ingrijpende 
verandenngen doorgezet" 

WIJ: Brussel, gedurende de negentien
de en twintigste eeuw sterk verfranst, is 
tijdens de jongste jaren stilaan uitge
groeid tot een plurinationale grootstad. 

P. De Ridder: „We hebben hier inderdaad 
met enkel te doen met een aanzienlijke 
migrantenpopulatie, ook heel wat buiten
landse diplomaten, ambtenaren en zakenlui 
vinden hier voor kortere of langere tijd onder
dak in onze stad Het uitbouwen van een 
harmonische samenleving tussen deze talrij
ke gemeenschappen en kuituren, met res-
pekt voor de historische Brabantse onder
grond, vormt dan ook één van de grote 
opgaven voor de toekomst " 

KLUCriTIGH 
ENDE BELACCHELYCIC 

VERHAEL-DICIÏT 
Van allen het gene men roept > fin£[ht 

endc fchrceuwt foo op de Merck-
ten, ab ftrateo van de 

P R I N C E L Y C K E S T A D T 
B R U S S E L , 

3EER GENOEGELYCK OM LESEN 

V K R T O O N E N D E 

Den GeefligenMoüaert-Man, Potu-
Lr, Taett-ca-VVacfioi-Vrouwen, 
Appcl-wyven> HanneLen-uyt &c. 
aieialleliunaeafanck ende geroep. 

*©• 

Tot Bruöel, by CLAUDIUS &HOS-

VAE:ITS , op de Torf-^scae. 

WELKOM 
WIJ: Jamaar, enerzijds moeten we met 

een genereus gebaar elke buitenlander 
warm onthalen en anderzijds bezweert 
men ons steeds onze taal te Brussel te 
spreken. Het is bepaald niet makkelijk. 

P. De Ridder:, ,He/ /s natuurlijk een beetje 
zoeken naar een gulden middenweg Aan 
een buitenlander die hier toekomt met z'n 
valies kan je toch uitleggen dat hier ook 
Nederlands wordt gesproken en dat Brussel 
geen Franse stad is Om die mensen in den 
beginne verder te helpen kan je wel Duits of 
Engels of welke taal dan ook spreken, maar 
je moet hen er wel op wijzen dat ze zich zo 
spoedig mogelijk zullen dienen te integre
ren " 

WIJ: U bent dus blijkbaar met al te bang 
voor de toenemende internationalisering ? 

P. De Ridder: „Sommigen in Vlaanderen 
beschouwen deze internationalisering van 
Brussel als een dodelijk bedreiging Volgens 
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hen bestaat hiertegen slechts een remedie 
zich zoveel mogelijk afschermen Het lijkt 
echter zeer twijfelachtig of dit de juiste hou
ding IS, alleen al omdat die internationalise-
ring zich sowieso toch zal doorzetten Veel 
beter lijkt het die uitdaging — met risiko's 
ongetwijfeld maar tevens met heel wat moge
lijkheden — bewust aan te gaan Er is geen 
enkele reden waarom Brussel en onze ge
westen — net als destijds — ook in de 
toekomst geen enkele originele bijdrage zou
den kunnen leveren tot de Europese kuituur 
hAet die overtuiging werd Brussel, geschie
denis van een Brabantse stad geschreven 

Dankzij de vertalingen van mijn boek in het 
Frans, Duits en Engels kunnen ook andersta-
liggen kennis maken met de wisselvallige 
historische ontwikkeling die Brussel, net als 
de rest van onze gewesten, heeft doorge
maakt in de loop der eeuwen Kortom, bui
tenlanders en anderstaligen vinden in deze 
sintese een antwoord op heel wat vragen 
over de specifieke Brusselse en de Belgi
sche situatuie 

Het IS dan wel een onstellende vaststelling 
wanneer je bedenkt dat we tot in 1988 (eerste 
Nederlandse editie) hebben moeten wachten 
op een beknopt, helder en bovendien prijzig 
werkje (in het Nederlands') over onze hoofd-
stadi" 

— Brussel, Geschiedenis van een Brabantse 
stad. (2de ed 1990, 76 biz ) — Bruxelles, Histoi-
re d' une ville braban^one (1989, 64 bIz.) — 
Brussel, Geschichte einer Brabanter Stadt. 
(1990,76 bIz.) — Brussels, History of a Brabanti-
ne town (1990, 76 bIz ) Ultg. Stichting mens en 
kuituur, Groot-Britannielaan 43, 9000 Gent 395 
fr. (Franse uitgave 350 fr.). 

(ts) 

KOM EENS EEN 
DAGJE NAAR 
BRUSSEL 

Om de band tussen Vlaanderen en 
Brussel te verstevigen worden vanuit 
het kabinet van de Staatssekretaris 
voor het Brussels Hoofdstedelijk Ge
west geleide bezoeken aan Brussel 
georganiseerd Onder leiding van Paul 
De Ridder brachten sedert september 
1989 meer dan vijftig groepen uit alle 
hoeken van Vlaanderen een bezoek 
aan Brussel Zij maakten er met alleen 
kennis met het ongemeen rijke kultuur-
histonsch patnmonium maar eveneens 
met de aktuele toestand (problematiek 
van huisvesting, leefmilieu, enz) Ze 
kregen bovendien informatie over het 
recent uitgewerkt statuut van Brussel 

Voor meer informatie en reservatie 
neemt U kontakt op met het Kabinet 
van Staatssekretaris Vic Anciaux, Loui-
zalaan 106, 1050 Brussel — tel 
02/646 33 50 (vragen naar Paul De Rid
der) 
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DE GENEESKUNDE IN 
DE ZUIDELIJKE 
NEDERLANDEN 

N de zestiende en zeventiende eeuw 
l<omt de geneesl<unde langzaam los uit 
de strakke scholastieke traditie om zich 
meer en meer te gaan bazeren op eigen 
proefondervindelijke waarnemingen en 
individuele eksperimenten via dissekties. 
Vooral dank zij de zich snel verspreiden
de boekdrukkunst kon de verfijnde en 
vergrote geneeskundige kennis op natio
naal en internationaal vlak veel sneller 
verspreid worden. Ook de geneesheren 

uit de Zuidelijke Nederlanden hebben in 
deze evolutie een essentiële rol gespeeld. 

VESALIUS 
Zo werd ontegensprekelijk een hoogtepunt 

bereikt met onze Andreas Vesalius (Andries 
van Wesel, Brussel 31.12.1514-Zante 
2.10.1564), die in de periode 1540-49 hoog
leraar Anatomie aan de toonaangevende 
universiteit van Padua was. Zijn in 1543 
verschenen hoofdwerk De humani corporis 
fabrica (herwerkt in 1559) is in feite het 
eerste moderne boek over de menselijke 
anatomie. De uitgave van dit toen revolutio
naire boek baarde zoveel opzien, dat Vesa
lius zijn professoraat zelfs neerlegde en 
lijfarts werd van Karel V, en diens zoon Filips 
II. 

In deze bibliofiele, overzichtelijke tentoon
stelling worden 111 handschriften, wiege-
drukken (zowat alle drukken, verschenen na 
de uitvinding van de boekdrukkunst door 
Gutenberg tot en met het jaar 1500) en oude 
drukken getoond, kronologisch gegroepeerd 
in dertien geneeskundige disciplines, alsook 
zeventien kostbare prenten in verband met 
de geneeskunde. Het grootste aantal van de 
uitgestalde werken is vast bezit van het 
Plantin-museum en de Stadsbiblioteek van 
Antwerpen. Verder zijn er interessante bruik
lenen van de Koninklijke Biblioteek Albert I te 
Brussel, de biblioteek van de RU-Gent en de 
Centrale Biblioteek van de KUL. 

De originele reeks van 45 koperplaten, die 
door Christoffel Plantijn gebruikt werden 
voor de illustratie van de Vivae imagines 
corporis humani van Juan Valverde (1520-?) 
wordt voor het eerst volledig getoond. Dit 
anatomisch werk, gebaseerd op Vesalius' 
Fabrica... werd door Plantijn gedrukt in 1566. 

DE ROL VAN PLANTIJN 
In 1548 kwam Christoffel Plantijn zich 

vanuit Parijs met zijn gezin te Antwerpen 
vestigen, dat toen als humanistisch en we
tenschappelijk centrum in volle ekspansie 
was. 

In de periode 1500-1540 was Antwerpen 
de belangrijkste boekenmarkt van de hele 
Nederlanden en waren talrijke internationale 
kontakten uitgebouwd. Op een totaliteit van 

Nog tot 25 november 1990 or
ganiseert het Museum Plantin-
Moretus, 'm samenwerking met 
de Vereenigfng der Antwerp-
sche bibliophielen en Nonnlus, 
Vereniging voor de Studie van 
de Geneeskunde in ttet verle
den de zeer speciaie tentoon
stelling De Geneeskunde in de 
zuidelifke Nederlanden (1475-
1660). 
Deze gekozen overzichtsperio
de is van groot belang geweest 
voor de ontwikkeling van de 
geneeskunde. In de Zuidelijke 
Nederlanden traden op het vlak 
van de anatomie en algemene 
chirurgie uiterst belangrijke 
wetenschappers op het voor
plan, die trouwens een ver
strekkende internationale roem 
wisten te verwerven. 

133 drukkers in de Nederlanden, waren er 
niet minder dan 66 bedrijvig in de Schelde-
stad. Dit leverde een produktie op van 2.254 
boeken te Antwerpen op een totaal van ca. 
4.000 voor de hele Nederlanden. 

Niettegenstaande de afwezigheid van een 
plaatselijke universiteit en het eerder geringe 
verblijf van vermaarde geleerden binnen de 
eigen stadsmuren, stonden de Antwerpse 
drukkers toch in nauw kontakt met vorsers 
en geleerden verbonden aan de Leuvense 
universiteit, opgericht m 1425 en sinds 18 

Portret van Andreas Vesalius, door 
Filips Galle. Burijngravure uit 1572. 

oktober 1426 reeds uitgerust met een medi
sche takulteit. 

In Antwerpen waren de geneeskunde en 
de artsenijbereiding goed vertegenwoordigd. 
We noemen in dit verband de Antwerpse arts 
David van Mauden (ca. 1538-39 -voor 1612), 
die bij Plantijn zijn Bedieninghe der anato-
mien publiceerde in 1583. Vertrekkend van 
het baziswerk van Vesalius, maar verrijkt 
door de persoonlijke ervaring had deze do
cent ontleed- en heelkunde aan de Antwerp
se chirurgijnsschooi deze anatomische 
handleiding met vragen en antwoorden spe
ciaal samengesteld voor Latijnonkundige 
plaatselijke chirurgijns in het Nederlands. Er 
is ook de Antwerpse apoteker Pieter van 
Coudenberghe (ca. 151&-na 1594), die bui
ten de stadswallen de eerste wetenschappe
lijke hortus botanicus in de Nederlanden 
inrichtte. Het werd een internationaal ver
maarde plantentuin met meer dan 600 plan
tensoorten. Het werd trouwens het prototype 
voor de beroemde botanische tuin van Clusi-
us te Leiden. 

Van Coudenberghe bezorgde dan voor de 
Plantijnse drukkerij een bewerking van een 
studie over artsenijbereidkunde van de Duit
ser Valerius Cordus (1515-1544), dat voor 
het eerst te Nürnberg in 1546 verschenen 
was. Dank zij de aangebrachte korrekties 
mag deze bewerking door Van Coudenberg
he onder de titel Dispensatorium sive phara-
corum conficiendorum ration beschouwd 
worden als een originele studie. 

WIJ - 5 OKTOBER 1990 24 



TENTOONSTELLING 

Ook vele anderen zorgden voor de uitga
ven en de verspreiding van zuiver weten-
schappelijl<e werl<en, inzonderheid medi
sche studies, zoals Jean Richard, Jan de 
Laet, Willem Silvius, Jan Bellerus, Jan van 
Ghelen, Jacob Bosselaer, Jan Roelants, An-
theunis Thielens, Jan van der Loe, Aegidius 
Radaeus, Stephanus Valerius en de wedu
wen van Hans de Laet en Jacob van Lies-
veldt. Vooraan onder hen stond echter Chris-
toffel Plantijn. 

Volgens berekeningen kan Plantijn verant
woordelijk geacht worden voor zo'n 2.450 
publikaties. Daarvan zijn er niet minder dan 
10 % op het terrein van de eksakte en 
toegepaste wetenschappen, samen met de 
aardrijkskunde. 

BELANGRIJKE 
MEDISCHE WERKEN 

In 1556, amper één jaar na de oprichting 
van zijn bedrijf, drukte Plantijn reeds een 
medisch pestboekje van Andres de Laguna 
(1499-1560), een te Antwerpen verblijvend 
Spaans geneesheer. Zijn belangrijkse publi-
katie op medisch terrein was uiteraard de 
reeds vermelde Vivae imagines partium cor
poris iiumani van Juan Valverde de Hamus-
co, geïllustreerd met burijngravures van Pie-
ter en Frans Huys. Het was trouwens één der 
eerste publikaties in de Nederlanden ver
lucht met kopergravures. 

Verder volgden kleinere werken betreffen
de koortsen, wondbehandeling, aderlaten, 
de bestrijding van de pest, de jicht- en 
stenenplaag evenals sifilis. Ais handboeken 
hadden zij in deze tijd een zeer bijzondere 
betekenis. 

Tot de medisch georiënteerde edities kun
nen ook de receptenboeken gerekend wor
den, zo onder andere de Secretie van Ales-
sio Pieontese hetzij Girolamo Ruscelli (begin 
16de E.-1565 of 1566) in Franse vertaling. Dit 
werk, met onder meer remedies tegen aller
lei ziekten en kwalen, werd een bestseller in 
de zogenaamde sekreten-literatuur, uit de 
tweede helft van de zestiende eeuw. 

Niet te vergeten zijn de niet minder dan 22 
meesterlijke botanische publikaties van de 

ADVERTENTIE 

Plantijnse officina, met onder andere de 
uitvoerige beschrijving van de geneeskundi
ge werking van planten en kruiden. We 
vermelden in dit verband allerlei publikaties 
van de grootste botanici van die tijd, Do-
doens, Clusius en Lobelius. Hun verdienste 
is het geweest een sitematische klassifikatie 
van de verschillende toen bekende planten 
tot stand gebracht te hebben. Plantijn werd 
daardoor ontegensprekelijk de belangrijkste 
wetenschappelijke drukker van zijn tijd en 
met deze uitgaven gaf hij aan de nieuwste 
bevindingen van de vorsers uit de Nederlan
den een ruime internationale bekendheid. 

Kostuums naar maat 
HERENKLEDING 

rmees 
Steenhouwersvest, 52 

ANTWERPEN 

NEDERLANDSE 
GROOTHEID 

Het is een beperkte, maar uiterst verzorg
de, wetenschappelijk verantwoorde en over
zichtelijke tentoonstelling over een wel om
schreven vakgebied uit de gouden periode 
van de bloei van Antwerpen. 

Het zijn stuk voor stuk juweeltjes van 
Nederlandse grootheid in ruimer Europees 
verband. Voor iedereen met enige weten
schappelijke of historische belangstelling 
voor ons eigen verleden, beslist een aanra-
^^' Dirk Stappaerts 

— Geneeskunde in de Zuidelijke Neder
landen (1475-1660) in het Museum Plan-
tin-Moretus, Vrijdagmatict 22 (in centrum, 
zijstraat Nationalestraat, bij Groenplein) te 
2000 Antwerpen, tot 25 november 1990. 
Toegankelijk elke dag van 10 tot 17u. 
Maandag gesloten. Toegang voor Antwer
penaren gratis. Anders 75 fr. (voor groe
pen vanaf 20 personen 30 fr ) . Rijkelijk 
geïllustreerde wetenschappelijke katalo-
gus beschikbaar. 

Houtzagerij 

DE ROOSE N.V. 
Algemene hout- en platenhandel 

Schaver i j 
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 

- BINNENHUISINRICHTING 
- SIERSCHOUWEN 
- MEUBELEN - STOFFEN 
- BEHANG 

Kazernestraat 39 
9620 ZOTTEGEM 091/60.13.37 

KROTO 

B.U.B.R. 

BOEKHOUDKUNDIG & SOCIO-MEDISCH 
ADVIESBURO 

p/a Lijsterbessen bonnen laan 5 
1950 Kraainem tel.: 02/720.40.95 
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WESTRANDGALERIJ D U R F 
Het kultureel centrum van Dilbeek noemt 

zich terecht een ontmoetingscentrum. In de 
„gordel" vervult het een onvervangbare rol 
als dinamische kracht voor Vlaamse kulture-
le uitstraling en als gastvrij en inspirerend 
kontaktpunt „waar Vlamingen thuis zijn". 
Niet verwonderlijk dus dat Westrand voor zijn 
veelzijdige aktiviteiten tot ver buiten de Brus
selse periferie ruime belangstelling wekt. 

De tentoonstellingsruimte van het centrum 
heet, in één woord met twee hoofdletters 
WestrandGalerij. Voor het seizoen 1990-91 
werd een programmering uitgewerkt waarin 
variatie, jeugd en eigentijdsheid belangrijke 
gegevens zijn. In de samenstelling van dit 
programma gaan verbeeldingskracht en on
dernemende durf hand in hand. WIJ geeft 
een overzichtje en wie er meer over wil weten 
kan terecht bij An Joseph, Westrand Ont
moetingscentrum, Kamerijklaan z/n, Dil
beek, telefoon 02/466.20.30. 

februari) dat vier jonge kunstenaars met 
elkaar zullen spelen. Philip Aguirre y Ortega, 
nina Naveman, Allart Lakke en Mare Poleyn 
zijn kunstenaars uit eenzelfde generatie (hun 
leeftijd varieert van 29 tot 24) die op zeer 
uiteenlopende wijze tegen de wereld en de 
kunst aankijken. De Mythische Spelen bren
gen ze vier maal samen, telkens vanuit een 
andere geïndividualiseerde gezichtshoek, 
maar ook in konfrontatie met elkaar. 

Het spel is tegelijk eenvoudig en ingewik
keld, met een minimum aan spelregels: elke 
kunstenaar kiest een werk dat het epicen
trum zal vormen van een tentoonstelling. 
Hierond, in de periferie en de natrillen ervan, 
komen dan de plastische reakties van de drie 
anderen. 

ARTIBOKO 
Tot volgende dinsdag nog loopt een ten

toonstelling voor en door jongeren, maar die 
ook door volwassenen te genieten valt. ARTI
BOKO is een projekt van de Koning Boude-
wijnstichting en de Federatie van de Vlaam
se Culturele Gentra (FeVeCC). In de tentoon
stelling zoeken een twintigtal jongeren naar 
een eigen beeldende taal en dat zorgt vaak 
voor verrassende konfrontaties. De tentoon
stelling kadert in het geheel van de 60/40-
viering voor de koning en het ARTIKBOKO-
festival, maar gaat de tijdsgebonden anekdo
tiek ver te buiten. De spontane kreativiteit 
van de jeugdige deelnemers staat daar borg 
voor. 

VOETSTUK 
De Westrand-organisatie noemd de Voet

stuk-Het Gevolg manifestatie (van 16 to 30 
oktober) een voorproefje van de grote uitbar
sting die volgen zal. Het kunstenaarsduo 
Guy Rombouts-H/lonica Droste plaatst een 
installatie uit hun gekende AZART, letters 
met een andere dan gebruikelijke vorm, 
kleur en betekenis. Hierin speelt zich een 
evenement af, een soort voorstelling voor 
kinderen met één akteur, Willy Thomas (win
naar van de Signaalprijs voor het Vlaamse 
Kinderteater 1990). Beeldende kunst en tea-
ter worden hier op originele wijze verbonden 
voor de ogen van een jong publiek, al zal het 
ruimtelijke gebeuren beslist ook vele volwas
senen weten te boeien. 

MÏÏHISCHE SPELEN 
Het gaat hier om een spel, gespreid over 

vier tentoonstellingen (van 2 november tot 26 

Kunst leren begrijpen en waarderen gaat 
niet vanzelf. Daarom schoof de WestrandGa-
leriij in haar seizoenprogramma twee eduka-
tieve tentoonstellingen, die vooral de jonge
ren proberen aan te spreken, dit in een open 
kontekst en zonder belerend te willen gaan 
doen. 

„De noodzaak van papier" (1 tot 31 maart) 
is een ekspositie samengesteld door Kunst in 
Huis, Kunst Maakt School en de Schakel in 
Waregem. Zij bestaat uit papieren kunstwer
ken en is een zoektocht naar de f unktie en de 
zeggingskracht van papier in de hedendaag
se kunst. 

„Ogenblik" (10 mei tot 2 juni), op touw 
gezet door de Koning Boudewijn Stichting en 
de FeVeCC, is gericht op de relatie van de 
kunstenaar met zichzelf, zijn omgeving en de 
maatschappij. Een mooie selektie van he
dendaags werk dient als bazis om de verha
len van een 20-tal kunstenaars te laten zien. 

(NvB) 

SINT-NIKLAAS HERDENKT 
PAUL SNOEK 

Paul Snoek. 

Op 19 oktober van volgend jaar zal het tien 
jaar geleden zijn dat dichter (winnaar van de 
staatsprijs voor poëzie) en schilder Paul 
Snoek bij een tragisch wegongeval om het 
leven kwam. Onder de bezieling van VU-
schepen voor Kuituur Nelly Maes zullen bij 
deze gelegenheid diverse herdenkingsmani
festaties georganizeerd worden. Een uitge
breide werkgroep buigt zich nu reeds over de 
organizatie daarvan. Het ambitieuze projekt 
moet wel nog de financiële zegen van het 
stadsbestuur van Sint-Niklaas (de geboorte
plaats van de dichter) daartoe krijgen. Toch 
mogen nu al enkele hoekjes van de sluier 
opgelicht worden. 

Paul Snoek was een vitalisch eigenzinnige 
figuur met ludieke fantazie, niet zonder sur
realistische inslag. Deze dominerende we
zenstrek van zijn persoonlijkheid zal zeker 
ruimschoots aan bod komen. Zo werd de 
idee van een koele gedenkplaat reeds verla
ten voor een monumentaler plastisch werk 
dat de veelzijdige facetten van Snoeks kun
stenaarschap, gevoeligheid en karakter ref-

lekteert en dat wellicht een permanente 
plaats kan krijgen in de stedelijke biblloteek. 
Naast literaire aktiviteiten wordt een grote 
overzichtstentoonstelling van Snoeks beel
dend werk voorzien evenals een artistiek 
verantwoord happening-gebeuren waarin de 
vaak grillige verbeeldingskracht van de au
teur en schilder geëvokeerd wordt. Voor de 
schoolgaande jeugd van het Waasland wordt 
gedacht aan een edukatieve brochure die 
niet alleen de herinnering aan de kunstenaar 
levensechte gestalte moet geven maar even
zeer bij de jongeren zelfkreatieve impulsen 
wil opwekken. 

Het sluitstuk van de herdenking wordt de 
uitreiking van de eerste Paul Snoek Poëzie-
prijs, die in de toekomst om de vijf jaar zal 
toegekend worden. Met 100.000 fr. voor de 
bekroonde dichter is de Prijs dan meteen de 
(op de staatsprijs na) financieel belangrijkste 
die in Vlaanderen uitgeschreven wordt. 

Voor de Prijs komen alle Nederlandstalige 
dichters in aanmerking die een bundel inzen
den die in de loop van de vijf jaar voor de 
uitreiking gepubliceerd werd. De jury die 
over de toekenning van de eerste Paul 
Snoek Poëzieprijs zal beslissen bestaat uit 
Walter Haesaert, de Nederlandse dichter Ed 
Leeflang, prof. Anne Marie Musschoot, Nic' 
van Bruggen en Henwig Leus. De Prijs wil in 
de eerste plaats een bestendigd en inspire
rend eerbetoon zijn aan Vlaanderens poë
tisch rijkste talent van zijn generatie. De Paul 
Snoek Poëzieprijs wordt georganizeerd door 
de Stad Sint-Niklaas en samenwerking met 
de Paul Snoek Stichting en het Gentse 
Poëziecentrum. 

(NvB) 

WIJ - 5 OKTOBER 1990 26 



MUZIEK 

SIGISWALD KUIJKEN BRACHT NIEUWE HAYDN 
Na zijn schitterend openingskoncert op 14 

september te Gent en op 15 september te 
Antwerpen, vervolgde de Opera van Vlaan
deren zijn seizoen met de uitvoering van 
Haydns Oratorium Die Jahreszeiten. 

Dit l<oncert had plaats in de Vlaamse 
Opera te Antwerpen, op dinsdag 25 septem
ber j . l . De twee volgende uitvoeringen liepen 
in Gent en in Brussel, en werden opgenomen 
in het programma van het Festival van Vlaan
deren. 

Op 7 oktober is deze realisatie te gast in 
het Palais Gamier in Parijs. 

Door het beroemde Komm, holder Lenz! 
en de aria van de landman, is De Lente voor 
de meesten het best gekende, en jammer 
genoeg dikwijls het enige bekende deel uit 
Die Jahreszeiten. 

Echt jammer, want talloze muzikale parel
tjes laat men hierdoor zomaar onbeluisterd 
links liggen. En die Jahreszeiten zit vol met 
prachtige muzikale momenten. 

Dit tweede en laatste Oratorium van 
Haydn (1732-1809) is in feite een reeks van 
vier kantates: DerFrühling, der Sommer, der 
Herbst, der Winter Het werd voor het eerst 
opgevoerd in 1801, en de toen reeds bejaar
de Haydn beweerde zelf dat hij zich met die 
Jahreszeiten had leeggeschreven. 

De librettist, Gottfried van Swieten, mu
ziekliefhebber van Nederlandse adellijke af
komst, bazeerde zich grotendeels op het 
episch gedicht The Seasons van James 
Thomson (een werk gepubliceerd in 1730). 

„Getuigen verklaarden dat Haydn zelf dik-
wijls danig geïrriteerd was over het libretto, 
onder meer omwille van de vele beschrijven
de passages en imitaties. Men moet werke
lijk een kompositorisch genie zijn om de 
soms ongeïnspireerde en vervelende verzen 
van de baron een glans van volwaardigheid 
te geven." (Simon Van Mechelen uit het 
programmaboek). 

Het is wel zo dat het de muziek van Haydn 
is, meer dan de tekst zelf, die de gevoelsui
tingen en de beschreven natuurekspressies 
op ons overbrengt. En Haydn hield van de 

ELEKTRA 
De eerste opera van het seizoen is 

Elektra, van Richard Strauss. De pro-
duktie, ontleend aan De l^unt, loopt in 
samenwerking met het Festival van 
Vlaanderen. De première gaat door op 
dinsdag 9 oktober, om 20u. Volgende 
uitvoeringen op 12, 16, 18 en'20 okto
ber, om 20u. Op 24 oktober om 15u. 
(operatrein). 

Info: Van Ertbornstraat 8, 2018 Ant
werpen, 03/233.68.08 en Schouwburg
straat 3 te 9000 Gent, tel. 091/23.87.26. 

Haydn putte inspiratie uit de natuur. 

natuur, een liefde die hij vanaf zijn kinderja
ren met zich meedroeg en tot zijn hoge 
ouderdom aan vele van zijn komposities, met 
een jeugdige frisheid en rijke klankkleur 
meegaf. 

Deze klankkleur heeft Sigiswald Kuijken 
met zijn La Petite Bande ons verrassend 
nieuw laten horen. 

Gewoon aan grotere bezettingen en ro
mantischer uitvoeringen, die er natuurlijk 
ook mogen zijn, verraste deze Haydn-inter-
pretatie door zijn echtheid en levendigheid. 
De partituur werd voor ons een open boek, 
alle instrumenten openbaarden ons duidelijk 
hoorbaar, de muzikale struktuur van het 
werk én de inspiratie die Haydn uit de natuur 
zelf haalde. Nergens werden deze natuurek
spressies geweld aangedaan. 

SOLISTEN 
Er waren onvergetelijke momenten; de 

jachthoorns in de herfst, klanken die als het 
ware uit het bos zelf kwamen; de vinnige 
eerste violen bij Simons jachtbeschrijving 
„Seht auf die breiten Wiesen hinl..."; het 
onweer in de Zomer (nr. 17) waar de bassist 
de donder niet spektakulair luid, maar des te 
treffender liet horen; het levendig dinamisme 
bij het ,,Juhhe, der Wein ist da...". 

En, zo komen we bij het koor, dat dit 
feestgewoel spetterend tot leven bracht. Het 
werd een schilderachtig tafereel, speels, 
zonder de dronkemansallure, wat dit koorge
deelte meestal meekrijgt. 

Opnieuw heeft het koor van de Vlaamse 
Opera o.l.v. Peter Burian bewezen over welk 
een groot interpretatievermogen het be
schikt en welk een prachtig homogene klank 
het ons geeft. We mogen wel trots zijn op 
,,ons koor", dat in de internationale pers 
reeds dikwijls werd gelauwerd. 

Het was baron Van Swietens idee om drie 
personages van het platteland de wisselende 
jaargetijden te laten bezingen, in de rol van 
Simon een pachter, Hanne zijn dochter en 
Lukas een jonge boer. 

Deze rollen werden hier vertolkt door de 
Duitse bas Peter Lika; de Hongaarse so

praan Krisztina Laki en de Oostenrijkse tenor 
Helmut Wildhaber. 

Peter Lika was zeker de meest intelligente 
zanger, met een sonore en soepele basstem 
en een zeer grote overdracht van de gezon
gen teksten. Krisztina Laki gaf duidelijk niet 
haar volle stem. Was zij verkouden, of was 
het de optie van de dirigent? Ingehouden 
zingen en daarbij nog zuiver hoorbaar zijn, is 
een vokale krachttoer die deze sopraan niet 
aan kon. Jammer, want haar stem heeft een 
mooi timbre en zij beleefde haar partituur. 
Men kan zich de vraag stellen of het toevoe
gen hier en daar van zelfgemaakte versierin
gen nu echt wel nodig is in een partituur die 
zelf als zo levendig is. 

De derde rol is Lukas, hier gezongen door 
Helmut Wildhaber. Zeer goede tenoren zijn 
schaars en misschien niet altijd te betalen 
door de Vlaamse Opera. Alhoewel. Heeft 
men dan niet aan onze Zeger Vandersteene 
gedacht, op wiens stem deze partituur ge
schreven staat? 

Is H. Wildhabers tenorstem wel lyrisch 
genoeg voor deze partij? Zijn weinig soepele 
stem klonk in sommige trage delen echt 
eentonig. Nochtans kreeg hij bij de ontroe
rende Cavatine uit de Zomer, een ronduit 
sublieme orkestrale begeleiding, waarin het 
de strijkers waren die ons de sfeer van de 
drukkende warmte schilderden. 

Misschien is het woord „schilderen" voor 
deze uitvoering van La f'etite Bande het 
meest adekwate, en is Sigiswald Kuijken de 
dirigent die best heeft aangevoeld hoe Jozef 
Haydn ,,het penseel" precies hanteerde. 

M.P. 

40 % MEER 
ABONNEMENTEN 

Zopas werd de intekening op de 
abonnementen bij de Vlaamse Opera 
afgesloten. Het resultaat overtreft alle 
verwachtingen. Het verheugt daarbij 
vast te stellen dat de abonnementen
verkoop voor dit seizoen met 40 % 
gestegen is ten opzicht van het vorig 
seizoen, wat het aantal abonnementen 
voor het seizoen 90-91 tot 3.500 brengt. 
Dit betekent d&t 60 % van alle beschik
bare plaatsen reeds door abonnemen
ten ingenomen zijn. 

De huidige subsidiërng laat echter 
niet toe meer voorstellingen te pro
grammeren. Wie ,,losse" plaatsen wil 
kan daarom best zo vroeg mogelijk 
reserveren. De losse kaartverkoop start 
voor elke produktie één maand voor de 
première. De eerste operaproduktie 
Elektra met première op 9 oktober is nu 
al bijna uitverkocht. 
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MET 29 BUITENLANDERS 

H
ET is nog te vroeg om te bewe
ren dat het volleybalkampioen
schap onder een gunstig ge
sternte is gestart. Teveel vragen 
blijven nog onopgelost. Precies 
zoals vorig jaar moest een ploeg 
in ekstremis afmelden. Ander-
lecht kon niet voldoende gelden 
bijeen harken om de budgetten 
rond te maken. De klub stopt en 
daardoor krijgen we een kompe

titie met elf in plaats van met twaalf ploegen, 
Propaganda is dat niet en we zullen weer 

maandenlang tegen een ongelijke rang
schikking — nooit zullen alle ploegen even
veel wedstrijden hebben gespeeld — moeten 
aankijken. 

Opvallend en veelbetekenend is ook dat 
maar liefst 29 buitenlanders in de eerste 
klasse aktief zullen zijn. Het merendeel er
van komt uit het vroegere Oostblok. Er zal 
aan weerskanten van het net al eens een 
woordje Pools, Tsjechisch of Hongaars wor
den gesproken. We weten niet of het voor 
een paar seizoenen opgestarte professiona
liseringsproces ook voor doel had de helft 
van het spelerspolentieel in het buitenland te 
rekruteren... Het soepele transfersisteem 
heeft in het volleybal altijd al tot een groot 
spelersverloop geleid maar in de voorbije 
maanden werden vermoedelijk nieuwe re-
kords gevestigd. We mochten het meema
ken dat landskampioen Torhout noodge
dwongen de helft van zijn spelerspotentieel 

De kogel is door de kerk. Thierry Boutsen 
heeft een nieuwe werkgever gevonden. Hij 
zal bij het Franse Ligier vierentwintig maan
den lang op de loonlijst staan. 

Het liet zich al lang aanzien dat Williams 
onze landgenoot zou afdanken. Een officiële 
reden daarvoor werd nooit opgegeven. Men 
kon Boutsen niets venwijten. Zijn ernst en 
toewijding stonden altijd buiten twijfel. Bout
sen is ,,de vakman" van de Formule 1-races. 
Dat is geweten. Zijn beheerste gedrevenheid 
wordt echter niet door iedereen voluit ge
waardeerd. Williams zal het vermoedelijk 
anders proberen. Met spektakelrijders. 

Boutsen zelf zal er niet slechter van wor
den. Bij Ligier zal hij ongetwijfeld dik worden 
betaald. Maar sportief zet hij een paar stap
pen terug, moet hij als het ware met de 
wederopbouw beginnen. Misschien ligt hem 
dit ook het best. Risiko's zijn aan hem 
immers niet besteed. Hij is daar te verstandig 
voor. Hij verbetert de wagens en motoren 
stap bij stap, hij is geduldig en werklustig. 

aan nieuwkomer Zellik afstond. De transfer
kommissie bepaalde de waarde van het trio 
Croes-Vanderhallen-Koulberg op zeven mil
joen. In het kader van soortgelijke volksver
huizingen pasten vanzelfsprekend ook felle 
diskussies over betalingen (of verleidingstak-
tieken) met zwart geld... We hopen maar dat 
de belastingsinspekteurs niet meelezen. 

Naar aloude gewoonte heeft 
Lennik de eerste volleybaitop-
per van het seizoen gewonnen. 
De ploeg uit het Pajottenland, 
die vorig seizoen sportlef een 
stap terugzette, wil in de nieu
we kompetitie weer een hoofd
rol Invullen. Maar zi] is niet de 
enige. 

Het kan dus een bewogen kampioenschap 
worden. Al moeten we er eerlijkheidshalve 
aan toevoegen dat de echte klappen pas in 
de nakompetitie (met direkte uitschakeling) 
zullen worden uitgedeeld. Wat voorafgaat 
zijn goed bedoelde vingeroefeningen. De 
trainers (ook hier komen er zeven van de elf 
uit het buitenland) zullen weer maanden 
nodig hebben om hun heterogene spelers
kernen tot echte ploegen te kneden. 

De bestuursleden zullen eerst toekijken en 
na korte tijd op zoek gaan naar... nieuwe of 
(nog) meer sponsors met het oog op de 

Thierry Boutsen verlaat de Wiiliams-
stal. Hij wijkt uit naar Ligier, wat een 
stapje lager betekent in het F1-cirkus. 

(foto AFP) 

Ons volleybal: vol buitenlanders. 

jaarlijks groeiende budgetten. Het amateu
risme is inderdaad verleden tijd geworden. Al 
blijkt dit nog niet onmiddellijk wanneer onze 
betere ploegen Europees aan de slag gaan. 
Maar ook hier zal de tijd vermoedelijk raad 
brengen. 

Flandrien 

Boutsen wordt in het milieu vooral geappre
cieerd om zijn „kennis". Hij weet beter dan 
veel van zijn kollega's waar hij mee bezig is. 
Hij forseert nooit maar streeft altijd naar het 
op rationele gronden maksimum haalbare. 
Op die manier werd hij in de Grote Prijs van 
Spanje nog maar eens vierde. Nog maar 
eens. In het wereldkampioenschap staat hij 
vandaag vijfde gerangschikt. Hij kan nog 
vierde en indien het allemaal meezit mis
schien zelfs nog derde worden. Maar meer 
heeft er nooit ingezeten en vermoedelijk 
neemt men hem dat bij Williams, waar de 
venwachtingen onredelijk hoog gespannen 
stonden, kwalijk. 

Zelf betwijfelen we of Boutsen volgend 
seizoen voor race-overwinningen in aanmer
king zal komen. Daarvoor schijnt Ligier ons 
voorlopig nog te beperkt. Wellicht hoopt de 
Franse konstrukteur dat Boutsen de wagen 
sistematisch kompetitiever zal helpen maken 
om in 1992 opnieuw een belangrijke rol te 
kunnen opeisen. We wachten af. Geduldig 
trouwens, zoals Boutsen. 

BOUTSEN ONDER DAK 
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SPORT 

DDR: HET AFSCHEID 
Op 3 oktober hield Oost-Duitsland op te 

bestaan. Politiek en... sportief. In dit laatste 
domein worden nog wel enkele lopende 
verplichtingen afgehandeld maar daar blijft 
het ook bij. Een sportieve supermacht is 
verdwenen. Het is helemaal niet zeker, het is 
zelfs onwaarschijnlijk, dat Groot-Duitsland 
(mogen we het zo noemen?) ooit de vroege
re macht van het kleine Oost-Duitsland zal 
kunnen evenaren. De omstandigheden zijn 
immers totaal veranderd. De gevreesde 
blauwhemden van weleer zullen hun weg 
moeten zoeken in een nieuw sportlandschap 
en dat zou ze wel eens zuur kunnen opbre
ken. 

SPARTAANS 
Sport was voor politiek Oost-Duitsland een 

absolute prioriteit. Het regime investeerde 
onwaarschijnlijk (ongezond) veel middelen 
en mensen in de sport omdat de omstreden 
natie enkel in dit domein internationaal pres
tige kon ven/verven. Topsporters werden 
maatschappelijk bevoorrecht. Van kinds
been af (bij de selektie in de kleutertuin...) 
werden ze figuurlijk gesproken in de watten 
gelegd en. . in een Spartaans keurslijf ge
drongen. Het uitzetten van geperfektioneer-
de trainingsmetoden en het aanwenden van 
geavanceerde apparaten deden de rest. 
Oost-Duitsland was de hogeschool van de 
internationale sportwereld. Ondanks meestal 
een waas van geheimzinnigheid en een sfeer 
van verdachtmakingen de grote Oostduitse 
sportsuksessen begeleidden... 

In het nieuwe Duitsland zullen de blauw
hemden van weleer water en bloed zweten. 
Sport zal altijd een middel blijven tot sociaal
maatschappelijke rangverhoging maar de 
atleten zullen voortaan de weg alleen moe
ten gaan. Sukses zal niet voortvloeien uit 
selektie- en opleidingsmetoden. Begaafde 
jongeren moeten in onze maatschappij in 
een eerste faze zelf hun aanleg uitzoeken en 
trainingsijver ontwikkelen. Pas later steken 
de sponsors hun handen (met geld) uit. In de 
derde faze — wanneer men internationaal 
meetelt — kan er over verlening worden 
gesproken. Dat wordt wennen en lijden... 
Zeker voor de dames die in het Oostduitse 
sportbestel de grote bevoorrechten waren. 

VOORBIJ. 
Honecker en zijn kompanen begrepen 

vroeg dat de vrouwensport in de wereld (ver) 
achter lag, dat daarom in dit gebied de 
grootste suksessen zouden kunnen worden 
geboekt. Zij investeerden mild en werden in 
nagenoeg alle disciplines rijkelijk beloond. 
Het IS nu allemaal onherroepelijk voorbij. 
Van de 5.000 trainers die op de Oostduitse 
loonlijsten stonden zullen er in de toekomst 

Niet iedere DDR-atleet zal in het nieuwe Duitsland zo gemakkelijk aan de bak 
komen als Katrin Krabbe en Heike Drechsel. (foto AP) 

geen 500 nog enige financiële tegemoetko- Veel jonge ,,Duitsers" gaan een moeilijke 
ming ontvangen. Het Oostduitse sportwon- periode tegemoet. De uitkomst valt met te 
der heeft inderdaad opgehouden te bestaan, voorspellen... 

ADVERTENTIE 

Bi| ons bent u thuis. 

meubelcentrale ̂  heylen 
Leuvensesteenweg 781, KORTENBERG (Erps-Kwerps) - 02/759.89.91 
Baan naar Bree 123, PEER (meul)elboulevard peer) - 011/633939. 

Zondag open van 10.30 tot 18 uur. - Dinsdag gesloten. - Andere dagen open van 9.30 tot 19 uur 
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MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 56 
HORIZONTAAL 

1 

6 
8 
9 

10 

11 
13 
14 

16 

17 

18 

20 
21 

23 
24 
25 

Aan een aantal Vlaamse en Nederland
se plaatsnamen is nog te horen dat op 
zo'n stuk grond dorpen werden ge
bouwd (4) 
In dit gebouw wordt men opgesloten (6) 
Zo noemen Walen het water (1,3) 
Volgens de natuur van een gewas (11) 
Veelbetekenende letters voor een ge
ruchtmakende Limburgse aangelegen
heid (2) 
Weggestreepte staat (3) 
Vieze varkens zullen dit nooit worden (3) 
Zo indrukwekkend dat men naar lucht 
moet happen (12) 
Er zijn Hollanders die hun zuiderbuur zo 
aanduiden (4) 
Die plant wordt nogal eens van onder 
iemands voeten weggemaaid (4) 
Zinnebeeld van wijsheid, maar ook van 
domheid (3) 
Anderhalf paar (4) 
Dit platte woord geeft aan dat er iets 
ontwricht is (7) 
l^et die kaart kun je een vis vangen (3) 
Borrels, en waar borrels uit bestaan (8) 
Getal met een streep erboven (6) 

VERTIKAAL 

11 

12 

13 
15 
19 
22 

Links en rechts en overal beddegoed 
wegschenken (2,6,8) 
Baas in het leger of in het klooster (7) 
Verbinding van twee stukken stof (4) 
Gebalde handen (8) 
In 't begin lijkt het met sport te maken te 
hebben, maar het is ruwe moedwil (12) 
Veelbezongen eigenschap van de 
Vlaamse koning der dieren (9) 
Wat ZIJ bedrijven zijn meestal slechte 
zaken (6) 
Aansponng om nog sneller te handelen 
(6) 
Van woede kan men hieruit spnngen (3) 
Is dit een vruchtbare oude vrouw' (3) 
ZIJ zullen de eersten zijn (8) 
Een boom en een stuk schrijfgereed
schap leveren samen meerdere bomen 
op (5) 

OPLOSSING OPGAVE 55 
Horizontaal: 3 kwakkelweer, 7 be
laagd, 8 nipt, 9 bessesap, 11 aard
worm, 13 enkele, 14 roemrijk, 16 
botsauto, 17 distel, 19 mest, 20 
spnnkhaan 

Vertikaal: 1 held, 2 dwangarbeiders, 
4 wal, 5 klassebewust, 6 Erps-
Kwerps,7 boerenzoon, 10 patroons, 
12 meester, 15 vJaai, 18 taks 

WINNAAR OPGAVE 
Ook vrouwen hebben de hersenbrekervi-

rus te pakken Deze week kwam Mieke 

Lauwaert uit de bus Ze woont in de Senn-
genstraat 14 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw En 
als de post zo goed zal draaien zoals ze 
beloofd heeft, dan zal Mieke eerstdaags een 
pakje thuisbezorgd krijgen 

AHASVERUS 

„Ome jongens zonder bier" las 
Ahasverus. 

SATERDAG 
Misschien kan Bobbejaan Schoepen 

zijn liedje aanpassen. 

Kohl: sterke man van Duitsland 
Eet te veel spinazi 

F1-rangschikking overhoop 
Alain Prosit' 

Belgen In de Golf: 
Dolcoemische situatie 

Onze jongens in de Golf... 
vechten tegen de bierkaai 

KUL-rektor wil meer centen 
Gillemans 

Bevoorradingsschip Zinnia 
zonder bier eigenaardige bevoor
rading 
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OOK SIBELIUS WERD TER HULP GEROEPEN 
Lawrence Kasan is niet de eerte de beste. 

Wie kent niet het sterke Body Heat en de 
cultfilm The Big Chili? Maar wat hij nu heeft 
gebakken met I love you to death is gewoon 
niet gerezen deeg. 

Nochtans waren de ingrediënten toch 
goed, want als je Kevin Kline, Tracey Ullman, 
Joan Plowright, River Phoenix en William 
Hurt mag gebruiken, moet je ook een goede 
cake kunnen bakken. Wat om te lachen had 
moeten zijn is gewoon om te wenen, weer 
eens een belediging van de kijker, die met 
grote namen naar de zaal wordt gelokt. 

KEIHARD 
Kathryn Bigelow is de regisseuze en me

descenariste van Blue Steel, een sterke 
genadeloze triller met als hoofdaktrice een 
steeds beter wordende Jamie Lee Curtis. Dit 
verhaal over een ontslagen agente (omdat ze 
een gewapende overvaller neerschoot, ter
wijl er later geen wapen werd teruggevon
den) en een serie-moordenaar (die zich van 
datzelfde wapen bedient) brengt je op het 
randje van je stoel. Misschien zit er hier en 
daar een zwak gaatje in het skript maar dat 
vergeet je wanneer het angstwekkende en 
soms erg gewelddadige tweede deel van de 
film over je heen gaat. 

Die Hard 2 van regisseur Renny Harlin 
(voornaamste wapenfeit: Nightmare on Elm 
Street 4: The Dream Master) heeft opnieuw 
voormalig slijmbal Bruce Willis in de hoofd
rol. Sinds Diehard en zijn vertolking in de 
Norman JewisoniM In Country, waarin hij 
schitterde als een verwarde Viëtnamvete-
raan, is Willis echter op de akteursladder 
gestegen. Met Die Hard 2 zitten we in een 
keiharde avonturenfilm, die voor sommigen 
ook een doorzichtig plot heeft (voor anderen 
weer niet), met — iemand heeft ze geteld — 
maar liefst 112 gewelddadige moorden waar
van men getuige is, naast de vele andere 
doden die er nog her en der rondslingeren. 

Regelmatig zijn er grappige verwijzingen 
naar deel 1, terwijl ook Bonnie Bedelia als 
echtgenote en William Atherton als de over-
agressieve televisiereporter van de partij 
zijn. Het verhaal speelt zich af aan de Ameri
kaanse oostkust in de kerstperiode, op een 
groot internationaal vliegveld. John McClane 
(Willis) wacht er op het vliegtuig van zijn 
vrouw. Ook moet er een vliegtuig landen dat 
Esperanza {Franco Nero), een'toonaange
vende politieker in Zuid-Amerika en tevens 
drugfabrikant, gevankelijk naar de VSA 
brengt. Een groep huurlingen onder leiding 
van Stuart {William Sadler) heeft zich echter 
tot doel gesteld Esperanza te bevrijden. De 
vlieghaven zal het tafereel worden van heel 

Glenne Headly als Tess Trueheart en 

wat verschrikkingen vooraleer de woorden 
The End op het scherm verschijnen. Span
nend, maar met een grote korrel zout te 
nemen, gelukkig is het geweld het geweld 
van de tekenfilm en de strip, zodat het niet al 
te bar wordt. De soundtrack is soms om te 
gieren en als Sibelius zijn Finlandia zo zou 
horen gebruiken... 

EEN SAUSJE MONROE 

Warren Beatty is producent, regisseur en 
hoofdvertolker in Dicl< Tracy — de held van 
een stripverhaal, dat voor het eerst ver
scheen in 1931. Het is niet gemakkelijk om 
een stripfiguur om te toveren tot iets anders 
dan de held van een B-film — en dat is wat 
Beatty ook speelt, maar dan wel met het 
budget van een blockbuster. De film respek-
teert de sfeer die er oorspronkelijk door 
Chester Gould, de schepper van de strip
held, werd ingelegd. Soms denkt men dat 
werkelijke achtergronden geschilderd zijn, 
dit door een schitterend gebruik van diepe 
kleuren. 

Naast Beatty vinden we zijn vriendin Ma
donna, die de wereld steeds weer verbaasd 
met nieuwe onderkleding, die nauwelijks 
haar volupteuze vormen kan bedekken en 
die een stem heeft om in een vuilnisvat te 
werpen, waar ze voor eeuwig en een dag 
verder kan rotten. Maar eerlijk is eerlijk, ze 
speelt haar rol van onderwereld verleidster 
Breathless Mahoney zeer sterk en zelfs de 
verstokste tegenstrever moet toegeven dat 
de enkele liedjes die ze brengt funktioneel 
zijn voor de film. De spanningselementen die 

Big Boy Caprice alias... 

tussen deze lichte vrouw en de onkreukbare 
Tracy ontstaan, zijn soms sterk erotisch 
getint en herinneren aan de dagen van 
Mariene Dietrich, gemixt met een sausje 
Monroe en Bacall, tenwijl Tracy dan weer een 
James Cagney ten tonele zet. Maar Breath
less zal het moeten afleggen tegen de meer 
simpele Tess Trueheart, de hartveroverende 
roodharige Glenne Headly, net zoals in het 
echte leven dus, waar mannen wel achter 
mooie meisjes hollen, maar trouwen met het 
meisje van hiernaast. 

FLINTERDUN 

Het verhaal is flinterdun maar de figuren 
die er in rondlopen zijn kleurrijk en Beatty 
heeft zich erg goed bedeeld, want iedereen 
in de film is lelijker dan hijzelf. Als we de 
rolverdeling zien, weten we dat Al Pactno, 
Dustin Hoffman, William Forsythe, Charles 
Durning, Mandy Patinkin, Dick Van Dyck, 
R.G. Armstrong en Paul Sorvino er ergens in 
rondlopen. De afdeling grimage is met velen 
van hen iedere dag meer dan twee tot drie 
uren bezig geweest. Ook moet gezegd dat de 
film opent met een nieuwe Roger Rabbit, 8 
minuten durende animatiefilm Roller coas
ter Rabbit en alleen al voor deze schitteren
de produktle, die duidelijk werd geïnspireerd 
door de meester van de tekenfilm TexAvery, 
is het de moeite waard om de donkere zaal 
op te zoeken. 

Niet direkt een grootse film, maar redelijk 
goed in elkaar gestoken amusement, met 
sterke muziek, verrassende geluidseffekten 
en briljante dekors. 

Willem Sneer 
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TELEVISIE 

ZATERDAG 6 OKT. ZONDAG 7 OKT. 

TV 1 

09 30 Pronto, Italiaanse les, 10 00 Ezelsoor, in-
struktieve omroep, 11 00 Teleskoop, instruktieve 
omroep, 16 30 Houdt de dief, film, 17 50 Nieuws
krant; 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 
Schoolslag, 18 45 Vlaanderen Vakantieland, 
19 20 Joker- en lottotrekking; 19 30 Nieuws. 
20 00 FC de Kampioenen, serie 
20 30 Maxmix, muziekprogr 
21 40 Videodance, danswedstrijd 
22 30 Vandaag 
22 50 Sport op zaterdag 
23 20 In de hitte van de nacht, serie 

VTM 

15 30 Hanna Barbara, tekenfilms, 16 20 Clip 
Club, verzoekprogr, 16 40 Sister Kate, serie, 
17 05 Super 50; 18 00 Nieuws; 18 05 Highway to 
heaven, sene, 19 00 Nieuws. 
19 30 Waagstuk, kwis 
20 00 De luiste prijs, spelprogr 
21 00 First blood, film 
22 50 Nieuws 
23 15 Spearfield's daughter, serie 
00 05 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 14 45 De Vara Matinee, registratie, 
14 50 Neighbours, serie, 15 12 Vliegende vleu
gels, dok , 1 5 38 Smakelijk eten, dok , 1 5 58 
Howard's way, serie, 16 53 Museumschatten; 
17 02 Brainstorm, kwis, 17 30 Nieuws; 17 41 
Vroege vogels, milieuprogr , 18 19 Vara's kinder
menu; 19 00 Nieuws; 19 22 LIngo, woordspel 
19 44 Flying doctors, sene 
20 35 Zeg eens AAA, serie 
21 05 Sonja op zaterdag, praatshow 
21 58 Achter het nieuws, aktualiteiten 
22 28 Per sekonde wijzer, kwis 
23 05 Nieuws 
23 16 Hond op het Ijs, teaterprogr 
00 51 Natuurmoment 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 41 Post!, brie
venrubriek, 17 44 The Thundercats, sene, 18 10 
Wordt vervolgd, tekenfilms, 18 30 Pauze TV, 
pngerenmag ,18 56 Jackpot, kwis, 19 22 Gro
wing pains, sene, 20 00 Nieuws. 
20 28 Murder East, Murder West, film 
22 15 Glamourland, society en rijkdom 
22 46 Karel, praatshow 
23 32 Jonge mensen op het koncertpodium spe
cial 
00 23 Nieuws 
00 28 Dood aan de draak, film 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 18 00 Paspoort Marokkanen; 
18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaal extra; 
19 10 Een vlot op het regenwoud, dok , 20 00 
Nieuws. 
20 20 Oe wisselwachter, film 
22 08 Zwartkapje, tekenfilmpje 
22 20 Studio Sport 
22 50 Hofkomponisten, dok 
23 45 Nieuws 

TV 1 

09 00 Zoetekoek met Samson; 10 00 Eucharis
tieviering, Koude schotels, 11 00 De zevende 
dag, praatkaffee, 13 00 Sunday Proms, koncert, 
14 30 De opstand van de vogels, jeugdfilm, 16 00 
Schoolslag, spelprogr ,16 40 Het pleintje, sene, 
17 45 Azimut, legennfo, 17 45 Draaimolen, kin
derserie, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Van 
Pool tot Evenaar, toer kwis, 19 00 Sportweekend 
I; 19 30 Nieuws, 19 45 Sportweekend II. 
20 15 De Brug, sene 
22 50 Architekten in Europa, Enk Asmussen 

TV 2 

20 00 Festival van Vlaanderen, Expecting Mozart 

VTM 

14 00 Love Boat, serie, 14 50 Clip club, verzoek
progr , 15 00 The Americanization of Emily, film, 
17 00 Wild South, dok sene, 17 55 VTM-sport; 
18 00 Nieuws; 18 05 Kinderakademie, 19 00 
Nieuws. 
19 30 Waagstuk, kwis 
20 00 Walters verjaardagsshow, ontspanning 
21 30 Sanseveria, verhalen 
22 00 Nieuws 
22 15 De sportshow 
23 15 The savage, film 
00 50 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 14 25 Het leven van Vincent van 
Gogh, film, 16 30 Lekker weg, toer mag , 17 00 
Spoorloos, sene, 17 30 Nieuws; 17 35 Sebastian 
en de mus, jeugdfilm, 19 00 Nieuws. 
19 05 Baka: een volk van het regenwoud, dok 
20 00 Platentiendaagse Gala, show 
21 00 Spoorloos, sene 
22 00 Branddpunt, aktualiteiten 
23 25 Nieuws 

Ned. 2 

09 00 Bram en Moos; 09 25 Futillteitenmuseum, 
de sigaar, 09 40 Geheim gebied, de aardappel-
loods, 09 55 Mannetje & Mannetje, slapstick, 
10 00 Pingoein Assepoester, tekenfilm, 10 10 
Mijn vader woont in Rio, sene, 10 35 Rembo & 
Rembo II, humor, 11 00 Reiziger in muziek, life, 
12 00 Tros voetbal plus; 13 00 Nieuws; 18 00 
Margreet Dolman grijpt In, opgewekt progr, 
18 30 Johnny, praatshow, 19 00 Onrust!, subkul-
tureel progr, 19 30 We zijn weer thuis, sene, 
20 00 Nieuws. 
20 10 Jongens van de Witt, verkenningen 
20 36 Freed de Jonge: de bedevaart, one-man-
show 
22 50 Post Irkutsk, videobnef 
23 20 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 11 00 Opening nieuwe seizoen, 
vooruitblik, 11 30 Omroep Fryslan edukatyf 
12 00 Het Capitool, diskussieprogr, 12 45 Stich 
ting Socutera; 18 00 Desktop Publishing, gra 
fisch vormgeven, 18 30 Sesamstraat; 18 45 Stu 
dio sport; 20 00 Nieuws. 
20 10 Kenmerk, aktualiteiten 

20 37 Barst, sene 
21 05 Werken aan werk, een broodje schroot 
21 30 De familie Fakkus, sene 
21 50 Maskers af, interview 
23 20 Nieuws 

TV 1 

14 00 Schooltelevisie; 17 30 Het Capitool, sene, 
17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 18 10 
Horseracing museum, jeugdfilmpje, 18 35 Vlucht 
door de heuvels, sene, 19 03 Buren, sene, 19 30 
Nieuws. 
20 00 Zeg 'ns AAA, sene 
20 25 Tien voor taal. Taalstrijd 

T V 2 

18.30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi en meedogen
loos, sene, 18 58 Over mijn lijf, gezondheids-
mag ,19 30 Nieuws. 
20 00 In-grid! In-grid! sportkwis 
20 35 Het getemde paradijs, dok 
21 05 Oogappel, oudermagazine 
21 30 Uitzending door derden 

VTM 

15 30 Dallas, sene, 16 15 Santa Barbara, sene, 
16 40 Clip Club, verzoekprogr , 17 00 VTM-Kin-
derklub; 17 30 Katts and dog, serie, 18 00 
Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 The 
power, the passion, sene, 19 00 Nieuws; 19 30 
Rad van Fortuin. 
20 00 Videodinges, gekke videoclips 
20 30 MacGyver,serie 
21 30 Family Ties, sene 
22 00 Nieuws 
22 30 Vroemtuigen 
23 00 Space, sene 
23 50 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 17 40 Switch, serie, 18 09 Paper
clip, muziek, 18 32 Het verschil, Verny Februan, 
19 00 Nieuws. 
19 20 Holiday show, spelshow 
20 51 De Cosby show, serie 
21 22 Hier en nu, aktualiteiten 
22 35 Grensgesprek, praatprogr 
23 00 Nieuws 
23 10 Cheers, sene 
23 35 Het binnenste buiten, info 
00 00 Huizen van Oranje 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 14 30 Santa Barbara, serie, 15 17 
Ontdek je plekje, Ameland, 15 33 Studio Trappel
zak, kinderprogr , 16 00 Service Salon, 17 30 
Nieuws; 17 40 Ko, de boswachtershow, natuur
serie, 18 00 De vluchtweg, sene, 18 30 Wijnwe-
reld, kursus, 18 55 Avro Sportpanorama, 19 20 
De hoogste versnelling, autorubriek, 20 00 
Nieuws. 
20 29 Avro Twaal provinciën spel, Overijssel 
21 51 Televizier, aktualiteiten 
22 27 Capital City, sene 
23 22 Televizier politiek 
23 57 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 15 00 Tele-
ac; 18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaal; 
18 55 Het klokhuis; 1910 Teleac, 20 00 Nieuws. 
20 20 Milieubericht 
20 25 Men neme, dok 
20 50 PIg Ignorance, TV-film 
21 15 Eigenaardig, column 
21 23 Steden des tijds, kursus 
22 00 NOS-laat 
22 45 Effektief omgaan met konflikten 
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TELEVISIE 

DINSDAG 9 OKT. WOENSDAG 10 OKT. DONDERDAG 11 OKT. 

T V 1 
14 00 Schooltelevisie; 17 30 Het Capitool, serie, 
17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 1810 
Saartje en Sander, serie, 18 20 Sprookjesteater, 
Rapunzel, 18 35 Black Beauty, serie, 19 03 Bu
ren, serie, 19 30 Nieuws. 
20 00 De drie wijzen, kwisprogr 
20 40 Zeker weten?, praatprogr 
21 55 De Pre Historie, 1958 
22 30 Vandaag 
22 50 Mobiele mensen — auto, automagazine 

TV 2 

18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi maar meedogen
loos, serie, 19 00 Babel, voor migranten, 19 30 
Nieuws. 
20 00 Mijn ooms nalatenschap, film 
21 45 Uitzending door derden 

VTM 

15 30 Dallas, serie, 1615 Santa Barbara, serie, 
16 40 Clip Club, verzoekprogr , 17 00 VTM-Kin-
derklub; 17 30 Katts and dog, serie, 18 00 
Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 The 
power, the passion, serie; 19 00 Nieuws; 19 30 
Rad van fortuin. 
20 00 Flying doctors, serie 

21 00 Klasgenoten, Koen Crucke 
22 00 Nieuws 
22 30 Telefacts, aktualiteiten 
23 10 Soap, serie 
23 35 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 41 Jules Unlimi
ted, jongerenmag , 18 06 Vara's kindermenu, 
19 00 Nieuws, 19 22 Kinderen voor kinderen 
festival 1990 
20 24 Labyrinth, spelprogramma 
20 57 Platentiendaagse gala, show 
21 50 In het nieuws, praatshow 
22 30 Golden girls, serie 
23 00 Nieuws 
23 10 Impact, Het gif van de oorlog 
00 00 Museumschatten 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 14 30 Santa Barbara, serie, 15 15 
Teecafe, middagmagazine, 16 20 Zorro, serie, 
16 45 Bright sparks, tekenfilmserie, 17 00 Mijn 
eerste keer, museumbezoek, 17 30 Nieuws; 
17 40 B.O.O.S; 18 05 Bouli, tekenfilm, 1810 
Countdown, pop, 18 55 Het laatste woord, kwis, 
19 20 Veronica sport; 19 53 Nieuws. 
20 27 Tour of duty, serie 
21 20 RUF) magazine 
22 00 The emerald forest, film 
23 55 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 14 00 
Skoalle-tv; 15 05 Teleac; 18 00 Verborgen leed, 
dok ,18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaal; 
18 55 Het klokhuis; 19 10 Robin of Sherwood, 
serie, 20 00 Nieuws. 
20 20 Lopend vuur, aktuele mediarubriek 
21 04 Vogels suit een nest, portret familie Stuyf 
22 00 NOS-laat 
22 45 Het andere Europa, dok 
2315 Nieuws 

T V 1 

16 00 Samson; 17 30 Het Capitool, serie, 17 55 
Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 18 10 TV-
Tam Tam, voor kinderen, 18 35 My little pony, 
sene, 18 55 Muzlekprofiel, Shakin' Stevens, 
19 03 Buren, sene, 19 30 Nieuws. 
20 00 Tatort, serie 
21 35 De steek-er-wat-van-op-show, praatshow 
22 30 Vandaag 
22 50 Internationaal Filmgebeuren Gent, recht
streekse reportage 

TV 2 

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

VTM 

15 30 Dallas, serie, 16 15 Santa Barbara, sene, 
16 45 Clip Club, verzoekprogr, 17 00 Schuif af; 
18 00 Nieuws; 18 05 VTM-Super 50; 19 00 
Nieuws; 19 30 Rad van fortuin. 
20 00 Wie ben ik?, spelprogr 
20 30 Jake and the Fatman, sene 
21 30 Golden girls, serie 
22 00 Nieuws 
22 30 Hardcastle & McCormick, serie 
23 15 VTM-Sport 
23 30 The Odd Couple, serie 
23.55 Nieuws 

Ned 1 

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Boggle, 
woordspel, 18 05 Vulkanen, dok sene, 18 30 
Neighbours, serie, 19 00 Nieuws; 19 20 Aad in 
Midden-Amerika, Mexiko 
19 55 Volmaakte vreemden, serie 
20 26 Het spook van Monniksveer, film 
21 30 Europa tussen droom en daad, dok 
22 25 Brandpunt special, 10 jaar CDA 

23 00 Nieuws 
23 10 Liefde, niets dan liefde, serie 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 14 30 Santa Barbara, serie, 1514 
Gloss, serie, 16 02 Belfleur, middagmagazine, 
1713 Heathcliff & co, serie, 17 30 Nieuws; 17 40 
De teenage hero turtles, serie, 18 02 Tros Pop
formule; 18 42 Billy Hotdog, kinderprogr , 18 57 
Bizz, jeugdmag , 19 27 Alf, sene, 20 00 Nieuws. 
20 27 Eenmaal, andermaal, over veilingswereld 
21 25 Tros Aktua, aktualiteiten 
22 00 Tros TV-show op reis, prominente perso
nen 
22 50 Onze ouwe, sene 
23 55 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 09 30 Schooltelevisie; 18 00 De 
zee in het midden, dok , 18 26 Barbapapa, anima
tie, 18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaal; 
18 55 Het Klokhuis; 19 10 Van gewest tot ge-v 
west, regionaal nieuws, 19 54 Politieke partijen; 
20 00 Nieuws. 
20 20 Stichting Socutera 
20 25 Brundibar, kinderopera 
21 24 Studio Sport 
22 00 NOS-laat 
22 45 Nieuws 

TV 1 
14 00 Schooltelevisie; 17 30 Het Capitool, sene, 
17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 18 10 
Prikballon; 18 25 Malvira, sene, 18 40 Anita and 
the kkls of Europe, sene, 19 03 Buren, sene, 
19 30 Nieuws. 
20 00 Hercule Poirot, sene 
20 50 Filmgebeuren Gent 
21 00 Première, nieuwe films 
21 30 Panorama, aktualiteiten 
22 30 Vandaag 
22 50 Hoge tij, sene 

TV 2 

18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi en meedogen
loos, sene, 19 00 Uitzending door derden; 19 30 
Nieuws. 
20 00 Nordic lights, TV-film 
21 20 Uitzending door derden 

VTM 

15 30 Dallas, sene, 1615 Santa Barbara, sene, 
16 40 Clip Club, verzoekprog , 17 00 VTM-Kinder-
klub; 17 30 Katts and dog, sene, 18 00 Nieuws; 
18 05 Cijfers en letters; 18 30 The power, the 
passion, sene, 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van 
fortuin. 
20 00 Tien om te zien, show 
21 00 Dallas, serie 
22 00 Nieuws 
22 30 Star, filmmagazine 
23 15 VTM-Sport 
23 35 Animals of Afnca, dok serie 
00 05 Nieuws 

Ned. 1 

10 00 Vrouw zijn, mag, 10 45 TV-fruitmand, 
geestelijke muziek, 13 00 Nieuws; 15 00 De na
tuur van de Britse eilanden dok serie, 15 40 
Tom Sawyer, serie, 16 07 Het kleine huis op de 
prairie, sene, 16 55 Tom was liever tien geble
ven, tekenfilm 17 05 Ik ben Benjamin Ben, kleu-
tersene, 17 30 Nieuws; 17 40 Tijdsein 1, aktuali-
teiten, 18 30 Avonturenbaai, serie, 19 00 Nieuws 

21 30 Tijdsein 2, aktualiteiten 
22 05 Brand in Yellowstone Park, dok 
23 00 Nieuws 
23 10 Stad van de goden, dok 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 De werk
bank, voorlichtingsprogr 18 05 Bouli, serie, 
18 10 Top 40; 18 55 Jackpot; 19 20 De heilige 
koe, automag , 20 00 Nieuws 
20 27 In de Vlaamsche pot, sene 
21 00 Tineke Schouten show, show 
21 55 Nieuwslijn, aktualiteiten 
22 35 Married with children, sene 
23 OC Bergje voor berg, praatshow 
23 45 Nieuws 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 09 00 Schooltelevisie; 18 00 De 
vreemdelingenpolitie, dok, 18 25 Barbapapa; 
18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaal; 18 55 
Het Klokhuis; 19 10 De bierjagers, sene, 19 35 
Vreemde kostgangers, sene, 20 00 Nieuws. 
20 20 Oude makkers, film 
21 47 Binky en Boo, tekenfilm 
22 00 NOS-laat 
23 45 Hoofdpijn te lijf, teleac 
23 00 Nieuws 
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EEN FILM PER DAG 

TV 1 
14.00 Schooltelevisie; 17.30 Het Capitool, serie; 
17.55 Nieuws; 18.00 Tik tak; 18.05 Plons; 18.10 
Postbus X, serie; 18.35 Oproep der kabouters, 
tel<enfilmserie; 19.03 Buren, serie; 19.30 Nieuws. 
20.00 Elvis, serie 
21.30 Tracey Ullman show 
22.00 Filmgebeuren Gent 
22.10 Huizen kijken, bouwen en verbouwen 
22.30 Vandaag 
22.50 Tijd is geld, financieel magazine 
23.00 Huurlingen van de ruimte, film 

TV 2 
18.30 Nieuwskrant; 18.35 Mooi en meedogen
loos, serie; 19.00 Vlaams-Nationale Omroep-
stichting; 19.30 Nieuws. 
20.00 Zegen en vloek, dok. 
21.00 Modem special. Het grote rokersdebat 
22 30 Diapason, Frédénc Devreese 

VTM 
15.30 Dallas, serie; 16.15 Santa Barbara, serie; 
16.45 Clip Club, verzoekprogr; 17.00 VTM-Kin-
derklub; 17.30 Katts and dog, serie; 18.00 
Nieuws; 18.05 Cijfers en letters; 18.30 The 
power, the passion, serie; 19.00 Nieuws; 19.30 
Rad van fortuin. 
20.00 Benidorm, serie 
20.30 Wies Andersen show, spelprogr. 
21.35 Mayflower Madam, TV-film 
23.10 Nieuws 
23 35 Victims for victims, film 
01.25 Nieuws 

Ned. 1 
13.00 Nieuws; 14.08 Concept, wetensch. mag.; 
14.34 Emmy Verhey, klassiek; 14.59 Ja, natuur
lijk: De Oplossing, dok.; 15.29 Disney Junior, 
kleuterprogr.; 16.00 Passage, gevarieerd mag.; 
17.30 Nieuws; 17.40 Disney Club; 18.30 Mede
klinker, registratie; 19.00 Nieuws; 19.20 Mijn 
idee, serie. 
19.50 De stoel, praatprogr. 
20.44 Different World, serie 
22.09 Rondom tien, diskussieprogr. rond borsten 
23.00 Nieuws 
23.10 Emmy Verhey, klassiek 
23 37 Fiela's child, film 

Ned. 2 
13.00 Nieuws; 17.30 Nieuws; 17.40 Waar het 
verleden heden wordt, dok.; 17.55 Te land, ter 
zee en in de lucht, wedstrijd; 18.50 Tik tak; 18.55 
Jackpot, beeld- en woordspel., 19.20 Heatcliff & 
co, serie; 19.30 T. en T., serie; 20.00 Nieuws. 
20.27 Op goed geluk, spelprogr. 
21.15 De leukste thuis, komische serie 
21.55 Tros Hollywood Boulevard, info-serie 
22.30 In the heath of the night, serie 
23.25 Nieuws 

Ned. 3 
08.55 Nieuws; 09.00 Schooltelevisie; 18.00 Pas
poort, migranteninfo, 18.30 Sesamstraat; 18.45 
Jeugdjoernaal; 18.55 Het Klokhuis; 19.10 Ebba 
en Didrik, serie; 19.39 Het gezicht van Neder
land, Almere; 20.00 Nieuws. 
20 20 Studio Sport 
20.55 Geen C te hoog, muziekemoties 
21.35 Cinema 3, filmmagazine 
22.00 NOS-laat 

Sandrine Bonnaire probeert een depressieve Daniel Auteuil op te beuren 
in Quelques jours avec moi. Donderdag 11 olttober op RTBf1, om 20u.30. 

ZATERDAG 6 OKTOBER 

FIRST BLOOD 
John Rambo, gewezen Viëtnamveteraan, 
is de wfanhoop nabij wanneer hij verneemt 
dat de laatste overlevende van zijn strijd
makkers overleden is. Een reden om 
wraak te nemen... Amerlk. aktiefilm uit 
1982 met Sylvester Stallone. (VTM, om 
21 u.) 

ZONDAG 7 OKTOBER 

THE SAVAGE 
Amerik. western uit 1952 met Charlton 
Heston, Susan Morrow en Oriey Lindgren. 
Een groep blanken werd door de Sioux 
uitgemoord. De enige overlevende is de 
11-jarige Jim. (VTM, om 23u.15) 

MAANDAG 8 OKTOBER 

MON CURE CHEZ LES 
THAILANDAISES 
Na het overlijden van zijn broer reist 
pastoor Maximin naar Thailand om er zijn 
erfgoed te bezichtigen. Hij wordt er ont
vangen door zijn schoonzus die hem 
wijsmaakt dat hij eigenaar werd van een 
religieuze instelling. Franse komische film 
uit 1983 met Darry Cowl, Maurice Risch 
en Katia Tchenko. (RTL-TVi, om 20u.10) 

DINSDAG 9 OKTOBER 

THE EMERALD FOREST 
Amerik. film uit 1985 met Powers Boothe 
en Charley Boorman. Reeds 10 jaar is 
ingenieur Bill Markham op zoek naar zijn 
zoontje dat in de jungle verdween. Tijdens 

een van zijn speurtochten valt hij in de 
handen van een Indianenstam. (Ned. 2, 
om 22u.) 

WOENSDAG 10 OKTOBER 

THE LAST RUN 
De ex-chauffeur van een gangsterbende 
leeft teruggetrokken in een Portugees 
vissersdorpje. Uit pure verveling verklaart 
hij zich bereid mee te werken aan een 
laatste grote slag. Amerik. film van Ri
chard Fleischer uit 1971 met George C. 
Scott, Tony Musante en Trish Van Devere. 
(BBC 1, om 23U.35) 

DONDERDAG 11 OKTOBER 

QUELQUES JOURS 
AVEC MOI 
Franse film uit 1988 naar een roman van 
Jean-Frangois Josselin, met Sandrine 
Bonnaire, Daniel Auteuil en Jean-Pierre 
Marielle. Martial Pasquier herstelt van een 
zware depressie en stort zich opnieuw als 
een bezetene op zijn werk. (RTBf 1, om 
20U.30) 

VRIJDAG 12 OKTOBER 

BATTLE BEYOND THE 
STARS 
Amerik. SF-film uit 1980 met Richard Tho
mas, Darlanne Fluegel en Robert Vaughn. 
De vredelievende bewoners van de pla
neet Akir worden bedreigd door Sador, 
een ongenadige tiran die over een enor
me vernietigingskracht beschikt. (BRT 
TV1,om23u.) 
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UIT DE REGIO 

OP DE 
BARRIKADE 

Dit tekstje wil een ode zijn aan de vele 
Vlaamsgezinde cafébazen in Vlaanderen die 
hun bierwinkel en vooral hun toog ter be
schikking houden van de Vlaamse bewe
ging. „Vrijheid van vergaderen" zo lezen we 
in de Grondwet. Maar voor de Vlaams-natio
nalisten was dit allesbehalve normaal. Via 
het spinneweb van de negotie en van het 
bezit dat van de biersteker, van de brouwer, 
van de parochie, van de vakbonden enz... 
lag destijds het vergaderrecht praktisch in 
handen van diegenen die de macht koester
den. Waar is de studententijd van onze pas 
overleden Rik Vandekerckhove, die geen 
zaal In Leuven vond om er o.m. Flor Gram
mens te laten spreken? Wie herinnert zich 
nog het woelig Leuvens jaar toen prof. Piet 
Paardekooper, als Nederlandse prof. aange
diend, slechts in Herent spreekruimte vond? 
Die tijd is voorbij. In onze gemeente zijn we 
de welgekomen gasten in ieder drankhuis. 
De vele Kulturele Centra werkten de demo-
kratisering in de hand. Maar in Brussel, 
langsheen de taalgrens en in Frans-Vlaande-
ren is die vergadermogelijkheid nog steeds 
niet zo normaal. Niet dat de Vlaamse kaste
lein er onmiddellijk belaagd wordt, dat niet. 
Maar er is de ekonomische zijde van het 
bedrijf. Een (Vlaams) café-zonder-klanten, is 
al even erg als een café-zonder-bier. Hij die 
in die gebieden onze Leeuw hijst aan de 
gevel, of die zijn zaal bij nacht en ontij 
openstelt aan 't vriendenprijske, of van-voor-
niets loopt dat risiko en verdient méér dan 
onze lof: hij verdient onze solidaire klandizie. 
Hij-zij, kortom, 't hele gezin, leven verbonden 

BLOEMEN ROUWKRANSEN 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

\ ETRA P.V.B.A. 

HEIHOEFSEWEG 1 
2520 EDEGEM 
Tel: 03/457.23.89 

met de Vlaamse beweging. Wie herinnert 
zich nog de Renaissanceop het nu „herover
de" Martelarenplein of De Egmont aan de 
Van Praetstraat, of de Papenvest, of de 
Waltra aan de Arduinkaai enz...? En zovele 
pleisterplaatsen vergeet ik. Gastvrije plaat
sen waar plannen en dromen werden ge
smeed tussen lauw bier en dikke boterham
men, tussen plaklijm en warme soep! Aan de 
Graanmarkt houdt de VU-arr. Brussel nu 't 
Schuurl<e open en op de Arduinkaai speelt 
VU-provincieraadslid Guido Dossogne, de 
gebaarde Viking-baas, al 17 jaar lang de 
waard. Hoeveel uren toogstrategie, frustra
tie, woest gezang heeft hij er beluisterd? 
Hoeveel stille — maar Vlaamse! — liefdes 
zag hij er niet ontluiken? Hoeveel toneel-
spe(e)l(st)ers bliezen hier, na een zwaar stuk 
en een moeilijke zaal, hun rookadem naar de 
groezelige zoldering? En Viking Guido bleef 
tussen deze decibels, galmend over het in 
1910 gedempte Hooidok, kalm en waardig. 
Meer nog: ernstig! Zijn het de borstbeelden 
van Joost van den Vondel (1587-1679), Wil
lem Ogier (1618-1689) en Pieter Langendijk 
(1683-1756) die hun KVS-missen, die hem 
inspireren? Wie zal het zeggen? Je kan 
Guido ook als krijgshaftig betitelen. In de 
meeste diskussies, heeft hij — als kapitein — 
't laatste woord. (Vergeten we niet dat de 
KVS ooit een militaire stapelplaats was aan 't 
water!) Maar Guido verhuist binnenkort. Niet 
ver weg. Tegenover de Vlaamse Renaissan-
cegevel van de Koninklijke Vlaamse 
Schouwburg ligt het grote Hof van Engeland 
er troosteloos-verlaten bij. Ooit een bloeiend 
kunstenaarscafé met 'n teatertje, nu vuil en 
grauw, zoals zovele huizen aan de Lakense-
straat. Ooit was deze straat dé grote ver-
keersader naar het Noorden, naar de andere 
grote Brabantse steden: Mechelen, Antwer
pen, Breda... Op 1 september 1830 reed — 
het opstandje tegemoet — Willem van Oran
je hier, netjes vergezeld door burgemeester 
Rouppe, de grote Lakense Poort onder
door... Hij zou ze enkele dagen later, vluch
tend achterlaten om ze nooit meer weer te 
zien. En Rouppe? Die bleef de Brusselse 
burgemeester van alle tijden! Op 21 juli 1831 
wachtte hij er de 40-jarige Leopold I op, met 
Marie-Louise, zijn bakvisechtgenote, om 
hem te begeleiden naar de Koudenberg, 
waar hij zijn eed zou afleggen op die Grond
wet... die het,,vergaderrecht" zou waarbor
gen. En of er vergaderd kan worden in dat 
Hof, waar ooit de Engelse kooplieden Bra
bants-houtsnijwerk kochten. Guido knapt het 
hele Hof nu op. In de buurt van het splinter
nieuwe adminisfratiegebouw van de Vlaam
se Gemeenschap en tegenover de KVS zal 
het een trefpunt worden voor velen in en rond 
Brussel. Op 13 oktober 1887 hield Leopold II 
in de KVS voor het eerst een koningsrede in 
het Nederlands. Burgemeester Karel Buis 
glunderde en het naïeve entoesiasme van 
vele Vlamingen in pitteleer was zo groot dat 
ze riepen: „Leve onze Vlaamse koning!". 
Dat zie ik Guido nog zo vlug niet doen t.a.v. 
zijn nazaat... tenzij die bij hem een Moortgat-
se ,,Duvel" komt drinken. 

Wllly Kuijpers 
algemeen sekretarls 

HET 
PARTIJBESTUUR 
DEELT MEE 

Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur van 
maandag 1 oktober j. l . , heeft algemeen ondervoor
zitter Chris Vandenbroeke volgende mededelingen 
verspreid ten behoeve van de pers. 

Het partijbestuur van de Volksunie besprak tij
dens haar vergadering o.m. de krisis m de Golf en 
de toekomst van het universitair onderwijs. 

KRISIS IN DE GOLF 

Naar aanleiding van de start van de vredesweek 
voor Vlaanderen stond het partijbestuur van de 
Volksunie stil bij het dreigend militair konflikt in de 
Golf. Net nu in gans Vlaanderen akties en projekten 
opgezet worden voor een vreedzaam samenleven 
van alle volkeren, en net nu in New York mooie 
voornemens gemaakt werden op de Wereldtop 
voor de Kinderen, blijft het risiko op een militair 
konflikt bestaan. De Volksunie blijft hopen op een 
vreedzame regeling. 

De ontspanning en ontwapening tussen Oost en 
West van de jongste maanden heeft een unaniem 
optreden van de Verenigde Naties mogelijk ge
maakt. Deze positieve evolutie moet ten alle prijze 
aangewend worden om tot een vreedzame oplos
sing van het Golfkonflikt te komen en om nadien 
een definitieve regeling voor de andere problemen 
in het Midden-Oosten te treffen. 

De krisis in de Golf legt aan heel wat landen, 
waaronder het onze, lasten op van verschillende 
aard: militaire, budgettaire, menselijke, ekonomi
sche,... Het VU-partijbestuur meent echter dat de 
landen die op dit ogenblik door de gestegen olie
prijs hun inkomsten zien stijgen een belangrijke 
inspanning moeten leveren om er solidair met de 
andere landen voor te zorgen dat er redelijke 
olieprijzen worden vastgelegd, wat in het bijzonder 
in het belang is van de minst ontwikkelde landen. 

Het partijbestuur van de Volksunie stelt dat een 
suksesvol gesprek over de olieprijs met de Opec 
slechts op Europees nivo mogelijk is. Op langere 
termijn dient de EG hierover met de olieproduce-
rende landen afspraken te maken De Europese 
Gemeenschap mag zich volgens het VU-partijbe
stuur niet alleen over de politieke gevolgen van de 
Golfkrisis buigen, maar dient zich eveneens in te 
laten met de energiepolitiek en de olieprijs. 

UNIVERSITAIR ONDERWIJS 

Naar aanleiding van de start van het akademisch 
jaar in onze universiteiten en universitaire instellin
gen pleit het VU-partijbestuur voor een doorgedre
ven samenwerking en een komplementaire aanpak 
tussen de verschillende instellingen en fakulteilen. 

De Volksunie vindt dal o<ik de wisselwerking 
tussen het hoger onderwijs buiten de universiteit en 
het universitair onderwijs nog gevoelig kan verbe
terd worden. 

De Vlaamse Interuniversitaire Raad dient vol
gens het VU-partijbestuur werk te maken van een 
toekomstgerichte visie op de universiteit, zowel op 
struktureel als op kwalitatief vlak. Het VU-partijbe
stuur hoopt dat een globale visie op het universitair 
ondenMjs hierin een meer doorslaggevende rol zal 
spelen dan de regionale belangen 
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BOTER OP 
HET HOOFD 

BRABANT 
Onder deze titel schreef ik in ons vorig nummer 

een verslagje over het 40e Algemeen Nederlands 
Kongres, dat doorging in verschillende zalen van 
de UFSAL te Koekelberg op 22 september j.1. 

Die boter vias natuurlijk bedoeld voor Patrick 
Dewael, Hedy d'Ancona en Gaston Geens. Maar 
nu heb ik zelf boter op mijn hoofd! Ik beschreef 
onze grote VU-delegatie en vergat een reeks kolle
ga's! Hier gaan ze: Frans Baert, André De Beul, 
Jan Loones en Bob Van Hooland. 

Maar ja, met zoveel deelvergaderingen, een 
bomvolle slotbijeenkomst en drukke diskussies met 
een aantal noorderburen geraakt ,,ne mens den tel 
kwijt"... Vandaar deze rechtzettende aanvulling! 

Willy Kuljpers 

FRANS-VLMNDEREN 
BEWEEGT 

De jongste vijf jaar begint de Vlaamse beweging 
in Frans-Vlaanderen wat op gang te komen. Er 
worden prachtige initiatieven genomen. Ik denk 
hierbij aan de vele vrije avondkursussen Neder
lands, de positieve akties van een aantal gemeen
tebesturen voor de tweetaligheid en de bescher
ming van het Vlaams kultureel erfgoed. Er moet 
nog een lange weg worden afgelegd. 

Op partijpolitiek vlak doet de Vlaemsche Federa
listische Partij-Parti Federalists Flamand (VFP-
PFF) — EVA-lid — ook haar best. Er worden nieuwe 
afdelingen opgericht, de militanten wisselen kennis 
en ervaringen uit met andere volksnationalisten uil 
de Eizas, Korsika, Katalonië, Oksitaniè, Basken
land en Bretanje. De VFP nam nu het moedige 
initiatief om op zaterdag 20 oktober in Rijsel-Lille te 
betogen. Men komt op straat voor de historische 
naam Vlaenderen-Flandre en tegen de kunstmati
ge naam Mrd-Pas-de-Calais, voor Nederlands op 
radio, op TV en in het onderwijs, voor tweetaligheid 
in de administratie en in de bewegwijzering, voor 
de bescherming van het Vlaams kultureel erfgoed. 

Deze betoging vertoopt enkel achter de Leeu
wenvlag en de VFP-vlaggen. Men trekt door het 
centrum van de stad. 

De Franse staat zal zeker de koppen tellen. Het is 
de plicht van iedere Vlaamse militant om aanwezig 
te zijn. Dit is een kwestie van taktiek. Als wij 
Vlamingen ons eigen grondgebied wensen te be
schermen, mogen we alleen al om psichologische 
redenen onze zwakste schakels niet vergeten. Men 
moet Frans-Vlaanderen immers situeren in de sa
menhang van een algehele Nederlands-Franse 
taalgrenssituatie, namelijk de verdediging van het 
Nederlandse taalgebied tegen een zich nog steeds 
driftig opdringende Franse kuituur. 

De VFP-betoging vertrekt om 16 uur op de 
parking van het warenhuis Javary (Nord Expo) aan 
de Boulevard E. Dubuisson, op enkele honderden 
meters van het centraal station. 

Verdere informatie bij Bruno Lobert, 45 rue 
Carnot te F-59155 Faches-Thumesnil, tel. 
00/33/20/53 62.92. 

Luc Van Den Weygaert 

OKTOBER 

6 OPVELP: VU-bal, in zaal De Welkom, Opvelp. 
Aanvang 21 u. Met Toni Servi en orkest Evening 
Stars. Inkom 120fr., wk 100fr. Org.: VU Bierbeek-
Korbeek-Lo- Lovenjoel en Opvelp. 
6 DWORP: Jaarlijks eetfestijn in zaal Ons Huis te 
Dworp. Mosselen, biefstuk, kinderschotel. Vanaf 
17U.30. Ook op 7/10 van 11u.30 tot 20u. Org.: VU-
Dworp. 
6 WEMMEL: Eetfestijn afdeling Wemmei. In zaal 

Nachtegaal (naast de kerk) vanaf 18u. Ook op 7/10 
van 12 tot 15u. 
6 MERCHTEM: Zilveren Jubileum-VU-bal in zaal 
Harmonie, Stoofstraat. Orkest THe Pearls. Vanaf 
20U.30. Org.: VU Merchtem-Peizegem-Brussegem 
en Hamme. 
8 BRUSSEL: Geleid bezoek aan het parlement 
met kommentaar van senator Walter Luyten. Stipt 
vertrek om 14u. aan het binnenplein van de Leu
venseweg; dit is tegenover de Parlementsstraat. 
Einde om 17u. 

VAN VAERENBERGH VRAAGT 
EENVOUDIGER STUKTUREN 

Volksvertegenwoordiger Etienne Van Vaeren-
bergh heeft in een schriftelijke vraag aan minister 
Tobback eenvoudiger strukturen en regels ge
vraagd voor de provincieraadsverkiezingen in Halle. 
- Vilvoorde. 

In Halle - Vilvoorde geven deze verkiezingen 
steeds aanleiding tot ongenoegen, hilariteit en 
administratieve rompslomp. De oorzaken zijn niet 
ver te zoeken- Het aantal provincieraadsleden is 
niet aangepast aan het inwonersaantal van de 
verschillende kieskantons. Dit is een aantasting 
van het principe van het enkelvoudig algemeen 
stemrecht en dus van het principe van één man, 
één stem. 

Bij de aanpassing van de kiesomschrijvingen 

voor wat het administratief arrondissement Halle-
Vilvoorde betreft, werd geen rekening gehouden 
met doorgevoerde fusies van gemeenten. Aldus 
komt men tot de absurde situatie dat een gemeente 
zelfs tot verschillende kieskantons behoort. Dit is 
een aantasting van iedere efficiënte administratie
ve aanpak. 

De staatshervorming verdeelt het land in gewes
ten en gemeenschappen en herverdeelt de be
voegdheden. Zo kwamen gewest- en gemeen-
schapsoverschrijdende kiesdistrikten tot stand. Dit 
is een ontkrachting van de federalistische filosofie 
van de staatshervorming. 

Van Vaerenbergh dringt aan dat de minister een 
kordaat KB zou uitvaardigen om de samenstelling 
van de kieskantons te regelen. 

ALS VOORBEREIDING 
VAN HET ARR. KONGRES 

Als voorbereiding van het arrondissementeel 
kongres Vlaams-Brabant rond Brussel van Halle-
Vilvoorde worden een aantal regionale vergaderin
gen gehouden om aan de hand van een vragenlijst 
de problematiek van elke regio te bespreken. 

Omdat vele problemen niet strikt tot één regio 
zijn beperkt is er geen bezwaar dat er deelgenomen 
wordt aan de regionale vergadering van een andere 
regio. 

Reeds twee regionale zittingen (Druivenstreek en 
Lennik-Dilbeek) gingen door. De komende zijn: 

— maandag 8 oktober 1990 — regio Vilvoorde-
Zaventem (De Witte Leeuw, Bergstraat te Vilvoor

de, bovenzaaltje). 

— dinsdag 9 oktober 1990 — regio Halle (Café 
De Welkom, De Kerckhovestraat 16A te Huizin
gen). 

— maandag 15 oktober 1990 — regio Asse 

(Gildenhuis Kerkstraat te Affligem). 

— dinsdag 16 oktober 1990 — regio Meise-
Grimbergen (Café Sint-Maarten, Gemeenteplein te 
Wolvertem). 

Alle vergaderingen vangen aan om 20u. en 
worden geleid door uw regionale meter(s) en/of 
peter(s) van het arrondissementsbestuur. 

WERKAANBIEDING 
De Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssa

menwerking en technische Bijstand (WOB) deelt 
volgende vakante betrekkingen mee: 

1. Licentiaat ekonomie of handelsingenieur of 
toegepaste ekonomische wetenschappen voor Be
nin. 

2 Landbouwingenieur of industrieel ingenieur 
landbouw of dierenarts voor Nigeria. 

Voor beide betrekkingen is een info-selektiedag 
vastgesteld op woensdag 17 oktober vanaf 9u.30 
op het VVOB-sekretanaat (tel. 02/217 76.15). 

Verdere uitleg kan ook steeds verkregen worden 
op het kabinet van minister A. Geens (02/210.19.12 
of 02/210.19.13, vragen naar Dirk Demeurie of 
Veerie Wijffels). 

ADVERTENTIE 

KEUKENS-SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 240, TERNAT 

Tel. 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u. Zondag gesloten. 
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ANTWERPEN KLEINKUNSTAVOND 
JAN PUIMEGE 

OKTOBER 

1 LIER: Persoonlijk spreekuur met VU-senator 
Walter Luyten, In VNC-lokaal, Berlarij 80. Elke 
eerste maandagavond van iedere maand van 
18U.30 tot 19U.30. 

6 LIER: Tocht „in het spoor van Fé Timmer
mans" o.l.v. Walter Luyten. Vertrek om 14u.45 aan 
de Netelaan. Bezoek aan het Timmermansmu
seum, daarna boottocht langs Lierse binnenwate
ren en 's avonds groepsmaaltijd in de Timmer-
manskelder. Info: 015/24.63.79. Prijs 500 fr. (mu
seum, dokumentatie, boottocht + avondmaal) 

7 LIER: Berlarij: doortocht St. Gummarusomme-
gang vanaf 15u. In huis nr. 80 zal VU-Lier vanaf 
14u. gelegenheidscafé open houden. Iedereen wel
kom. 

7 HERENTHOUT: Zaal Lux, Markt te Herent
hout: Optreden van „Zakdoek". Om 19u. Org.: 
FVK-Rodenbachfonds. 

10 BERCHEM; Kadervergadering FVV-arr. Ant
werpen. Om 20u. In Kultureel Centrum. 

13 NIJLEN: Mosselfeesten in zaal Kempenland 
op 13 en 14/10, telkens van 17 tot 21 u. Org.: VK 
Kempenland. 

13 KONINGSHOOIKT: Avondfeest met plaatse
lijke VU: maaltijd en tafelrede door Walter Luyten 
over „Zelfbeschikkingsrecht: van Koeweit over 
Litouwen tot in Vlaanderen?". Deelname 550 fr. 
leden, niet-leden 650 fr. Info Goris: 03/482.13.16. 

14 BERLAAR-HEIKANT: Vlaamse zangkunsta
vond ,,Luisterrijk land aan de Vloed" door de 
Zingende Heikneuters. Om 19u. Inkom 200 fr. 60-t-
180 fr. Info bij F. HEndrickx: 015/24,17.82. 

HEIST O/D BERG: „Informatiestand" Vlaam
se Kring in het Gemeentelijk Kultureel Centrum, tot 
14/10. Info bij Roger Van Dijck (015/24.80.86). 
Org,: VK-Heist o/d Berg. Ter plaatse te koop: 
leeuwevlaggen aan 695 fr, 
14 GROOT-ANTWERPEN: Aperitiefkoncert in 
Kasteel Steytelinck te Wilrijk, Aanvang 11u, Kaar
ten 100 fr. Org.: VU-Groot-Antwerpen. 

14 MERKSEM: Busreis naar Oostkust en Zwin in 
het hader van projekt „Cirkels doorbreken: kuituur-
verrijkend". Vertrek lokaal Vlanac om 9u. Deelna
me : 450 fr, leden, niet-leden: 550 fr. Inschrijven bij 
Vlanac, Bredabaan 360. Org.: VUJO-Merksem 
i.s.m, Vlaamse Kring Groeninghe, 

16 BERCHEM: Naar Dordrecht met FW-Ber-
chem. Vertrek 8u, Berchem statie. Leden 950 fr,, 
niet-leden 1000 fr, Infom bij FVV-Berchem 
(321,73,60), 
17 BERCHEM: Om 20u, in Kultureel Centrum 
Berchem spreekt Greet Siemers-Moortgat over 
„De Vrouw in China". Org.: FVV-Berchem. 

18 LIER: VNC, Berlarij 80: Mozartavond om 20u. 
Inkom 50 fr. Org.: FVV. 
18 EDEGEM: Om 20u. in Drie Eiken, Drie Eiken
straat 128: Voordracht „Sint Franciscus in zijn tijd" 
door André Janssen. Org.: Kulturele Kring Ede-
gem. 
19 EDEGEM: 3e Geschenk- en Boekenbeurs in 
Drie Eiken. Van 20 tot 22u. Ook op 20/10 van 14 tot 
18u. en op 21/10 van 10 tot 18u. Org.: VNS-
Edegem. 
19 BERCHEM: „Tijl Uilenspiegel" door Tme 
Ruysschaert. In teaterzaal St.Lambertus, Ekeren, 
om 20u, Kaarten 250 fr. bij Paula Van Beeck, -f3 
pas en studenten: 200 fr. De avond zelf 300 fr. 
Org.: FVV-Prov. Antwerpen. 
19 TONGERLO/WESTERLO: Johan Sauwens 

over de „Derde Raze". Om 20u.30 in Kapellekes-
hoef. Gratis toegang. Org,: SMF-Kempen/Limburg, 

20 MORTSEL: Kwis avond VUJO-Mortsel, Om 
20u, in zaal 't Parkske, Edegemsestraat, Inschrij
ven voor 15/10 per ploeg van 4 tot 6 personen. Prijs 
p,p, 100 fr. Alle info: 449,35 23 — 440,77,90, 

21 BERLAAR: Davidsfonds-Berlaar gaat naar de 
abdij van Park in Heverlee. Info: 03/482.11.93 bij 
Walter Luyten. 

26 WILRIJK: Open hoorzitting met Hugo Schiltz. 
Om 20u. in Valaarhof, Org,: VU-Wilrijk. 

27 LIER: Zaal Lispelaar, vanaf 20u.30: Herfst-
feest van de plaatselijke VU. Eten, drinken en 
dansen. Toegang 300 Fr. 

27 KAPELLEN: Jaarlijks Dansfeest, in Denne-
burg Hoeve, Geelhanddreef 9. Vanaf 20u.30. Org.: 
vu-Kapellen. 

27 MEERHOUT: Feest ,,20 jaar VU-Meerhout", 
in zaal Centrum in Gestel. Vanaf 18u.45. 

DEBAT TE 
BRASSCHAAT 

Op vrijdag 12 oktober 1990 organiseren VL 88 
(de plaatselijke Vlaamse kultuurvereniging) en 
Halm (de plaatselijke Agalev-vormingsorganisatie) 
een open gedachtenwisseling met als tema Een 
vierde politieke stroming in Vlaanderen ? Kansen 
en Onkansen van VU en Agalev. 

De inleiding wordt verzorgd door Guy Janssens 
(radio 1 nieuwsdienst) en deelnamers aan het 
debat zijn de volksvertegenwoordigers Herman 
Lauwers (VU) en Hugo Van Dienderen (Agalev), 

Het debat gaat door m de Oude Pastorij, Mikse-
baan 3 te 2130 Brasschaat. 

Aanvang om 20u,30. Gratis toegang. 

Vrijdag 19 oktober organizeert de Kulturele Kring 
Jan Puimège een kleinkunstavond in zaal Familia 
in Wommelgem. Dit jaar zijn Ed Kooyman en 
Herman Van Haeren te gast. Dit kleinkunstduo 
bracht reeds een geslaagd optreden tijdens het 
Guldensporenzangfeest van juli II. op de Kerkplaats 
in Wommelgem. 

Ed Kooyman begon in 1970 „Antwaarpse" tek
sten te schrijven op de countrymuziek waar hij en 
Herman Van Haeren mee opgroeiden. In 1974 werd 
de samenwerking nog opgevoerd bij hel uitbrengen 
van de eerste LP. Zopas is een zesde album 
verschenen. Hieraan wordt ook meegewerkt door 
Bert Van Bortel en Frank Bierque, twee leden van 
de bluegrassgroep Rawhide. 

Deze twee muzikanten zullen ook het duo bege
leiden bij het optreden voor de kulturele kring Jan 
Puimège. 

De kleinkunstavond begint om 20.30 u. Kaarten 
kosten 150 fr en zijn verkrijgbaar bij de bestuursle
den of op het sekretariaat Kulturele Kring, Gods
huisweg 60, Wommelgem. Tel. 353.07.73 (Vanden-
bulcke). 

Kulturele Kring ]an Puimège— 

4.500 m2 TOONZALEN 

De grootste en meest gespecialiseer
de sierschouwenzaak. 

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

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

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

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

13 ZONHOVEN: Vlaanderen mijn Land. Montage 
met beeld, poëzie en muziek. Teksten van Wies 
Moens, Louis Neefs, Willem Vermandere, Will Tura 
en anderen. Om 20u. in parochiehuis Halveweg te 
Zonhoven. Inkom gratis. Org.: VU-Zonhoven-Heus-
den-Zolder en Houthalen. 

13 EIGENBILZEN: Big Fun Party. Vanaf 20u. in 
de gemeentezaal Harteberg. Met DJ The Midnight 
Special. T.v.v. Harmonie Recht Door Zee. Allen van 
harte welkom. 

VOEREN OP 
TELEFOONGIDS 

De telefoonabonnees van de gemeente Voeren 
zi)n opgenomen in de telefoongids boekdeel 5. Op 
de omslagen van die officiële telefoongids en op de 
Gouden Gids vi/as geen vermelding naar die zone te 
vinden. Kamerlid Frieda Brepoels kwam hiervoor 
tussen bij minister Colla. 

De minister heeft nu het nodige gedaan om zowel 
op de omslag van de telefoongids als op de Gouden 
Gids boekdeel 5, uitgave 1990/1991, „Voeren 041" 
toe te voegen. 

ZOEKERTJE 
— GEZOCHT — Vraagt dringend werk: verkoop
ster-winkelbediende (vr.), geobren 1961. Zoekt 
werk in de omgeving van Brussel of Aalst. Kontak-
teer kamerlid E. Van Vaerenbergh, tel 
02/519.86.94 (7u.30-12u.) (ref: 9009100) 

BROUWERIJ 

MOORTGAT 
Breendonk 

Voor "AL" Uw bieren 
en frisdranken 

Bijhuizen: Vosveld 8a 
2110 Wijnegem 

TeL 03-353.08.77 

Karel Bogaerdstraat 21 
1020 Lal<en 

TeL 02-478.07.50 

De nieuwe voorzitter Wilfried Remy met minister Sauwens, senator Laurens Appeltans 
en het arrondissementeel bestuur. (foto hjo) 

WILDRIED REMY 
ARR. VOORZITTER HASSELT 

Tijdens de jongste arrondissementele raad werd 
de 29-jarige advokaat Wilfried Remy verkozen tot 
voorzitter van de Volksunie van het arrondissement 
Hasselt-St.-Truiden. Hij kreeg meteen felicitaties 
van de aanwezigen, o.a. ministers André Geens en 
Johan Sauwens en senator Laurens Appeltans. 

De interesse voor de politiek van de nieuwe 
voorzitter, meer bepaald voor de Volksunie begint 
al op 17-jarige leeftijd. Op 19 jaar in 1980 wordt hij 
reeds bestuurslid van de VU-afdelmg Hasselt en in 
hetzelfde jaar is hij oprichter en voorzitter van 
VUJO-Hasselt, voorzitter van VUJO-Limburg. In 
1984 wordt Wilfried Remy nationaal ondervoorzitter 
van VUJO. In 1989 krijgt hij de funktie van nationaal 
sekretaris van de VUJO toegewezen. In de loop van 

zijn politieke loopbaan is Wilfried Remy ook nog lid 
van de partijraad en bestuurslid van VUJO-VUB. 

Wilfried Remy is medeauteur van Federaal Den
ken (1984), en de VUJO-brochure Propere Demo-
kratie. Hij publiceerde diverse teksten en diskussie-
nota's in Wij-Jongeren. 

Wilfried Remy weet door zijn rustige, weldoor
dachte en overtuigde uitspraken in diverse organen 
van de Volksunie telkens weer de aandacht van 
iedereen te trekken en de band te leggen tussen 
VUJO en Volksunie. 

De arrondissementele voorzitter Wilfried Remy is 
te bereiken op het Kolonel Dusartplein 8 te Hasselt, 
tel. 011/21.17.05, fax. 011/21.00.54. (hjo) 

OPEN COLLOQUIUM 

LIMBURG OP WEG NAAR EUROPA VAN 1992 
SPEL ZONDER GRENZEN 

Het Europa van 1992 tekent een nieuwe horizon. 
Grenzen vervagen. Europeanisering is de nieuwe kuituur. 

Wil Limburg het spel zonder grenzen meespelen, 
moet het zich naar die nieuwe horizon richten. 

VOLKSUNIE LIMBURG 
heeft het genoegen u uit te nodigen voor 

HET OPEN COLLOQUIUM 
LIMBURG OP WEG NAAR HET EUROPA VAN 1992' 

SPEL ZONDER GRENZEN 

zaterdag 13 oktober 1990 
10 tot 13 uur 

L.U.C. Diepenbeek 

PROGRAMMA: 

- inleiding en toelichting bij het thema 
De Heer J. TRUYEN, provinciaal voorzitter 

- kansen tot samenwerking van de beide Limburgen in de Euregio 
Prof. L. SOETE, Rijksuniversiteit Maastricht 

- het belang van grensverleggende infrastruktuur en mobiliteit 
De Heer J. SAUWENS, Vlaams Minister van 
Openbare Werken en Verkeer 

- Limburg op weg naar 1992, de politieke opdracht in het kader van de rekonversie 
De Heer J. GABRIELS, Nationaal Voorzitter. 
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MINISTER SAUWENS TE GAST IN GISTEL WEST-VLAANDEREN 
OKTOBER 

2 lEPER: Kookavond van Vlaamse Vrouwenver
eniging leper, om 19u 30 in Jeugdstadion, Leopold 
III laan Warme geitekaasjes in spek, visschotel, 
kalkoenfilet, soufflé 
3 lEPER: Turnlessen in de turnzaal vsn het 
Instituut Immaculata, Ri)ke Klarenstraat Ai/ivang 
20u 30 Voor leden en met-leden van laamse 
Vrouwenvereniging leper Deelname 10 lessen 
leden 400 f r , met-leden 500 fr Jongeren en stu
denten 1/2 pri)s 
3 ROESELARE: Naaikursus voor beginners het 
maken van een rok Op 3, 10, 17 en 24 oktober, 
telkens van 19u 30 tot 22u 200 fr p p Meebren
gen patroonpapier, gom, lat, potlood, schaar 
Org Vlanajo West-Flandria 
5 lEPER: Arrondissementeel Avondfeest met 
Vlaamse Hutsepotmaaltijd Eregast is Jaak Ga
briels Om 19u 30inzaaiCieper Deelname 250fr 
Kaarten bij VU-arr -leper 
9 IZEGEM:Om20u in Den Omgang We bakken 
pizza Org FVV-lzegem 
10 OOSTENDE: Coveliers en de Roze Balletten 
Om 20u in de cafetaria van de Oostendse luchtha
ven Toegang gratis Org VU-Stene 
12 IZEGEM: Om 20u in Vlaams Huis achtste 
kaarting Ook op 14/10 om 10u Org Kaartersklub 
De Vlaamse Vrienden 
14 IZEGEM: Om 13u 30 aan Vlaams HUIS verza
melen voor wandeling te Brugge o I v M Vanden-
bruwaene Org Wandelklub Vlaams Huis 
15 IZEGEM: Bovenzaal Oud stadhuis 15u voor
dracht over vrijmetselarij door Raf Baert Org 
VVVG-lzegem 
15 IZEGEM: Plantijnzaal POB om 20u infover-
gadering rond het Afvalstoffenplan Org Izegem-
se milieuwerkgroep 
20 ROESELARE: Om 20u in 't Leeuwke, H 
Verrieststraat 4 Zo sprak Koberkie, door Roger 
Slosse Org Rodenbachknng Roeselare en Vlana
jo 
21 ZWEVEGEM: Familiefeest Om 12u in zaal 
Las Vegas, Avelgemstraat 236, Zwevegem-Knok-
ke Mosselen of koude schotel 350 fr -12j 200 fr 
Inschrijven voor 14/10 bij Sylvere D'Haene 
(056/75 60 80), of Ene Maes (056/75 65 57) Gast
spreker Hugo Coveliers Org VU-VUJO en 
Vlaamse Klub Groot Zwevegem 
25 IZEGEM: Bar auditorium. Kruisstraat 15 om 
20u Mia Doornaert (De Standaard) over De Duitse 
eenmaking en Europa Inkom 50 fr Abonnees 
gratis Org Vlaamse Studie- en Vormingskring 
VSVK 
25 ROESELARE: Kaartersklub 't Leeuwke Om 
lOu 
26 IZEGEM: Zaal Ter Maerel, Roeselaarsestraat 
om 19u 30 De mandatarissen nodigen uit , leden
avond met evaluatie gemeentelijke politiek Erege-
ast Jan Loones Org VU-lzegem 
27 lEPER: Op bezoek bij De Dolle Brouwers te 
Esen met Vlaamse Vrouwenvereniging leper Info 
057/20 24 68 
28 ROESELARE: Kaartersklub 't Leeuwke om 
lOu 

ZOEKERTJE 
— GEZOCHT — 21-jange vrouw, hoofd onder
houdsploeg in firma die de streek verlaat, zoekt 
gelijkaardig werk in omgeving Ninove Voor inlich
tingen zich wenden tot senator dr J Valkeniers, 
tel 02/569 16 04 

Vrijdag 5 oktober om 20 u is minister Sauwens te 
gast in Gistel In Feestzaal De Reisduif spreekt hij 
over zijn ,,Vervoers- en Verkeersplan Vlaanderen" 
In het biezonder zal hij het hebtien over de gevol
gen ervan voor de gemeenten Gistel, Oudenburg 
en Ichtegem 

De minister zal toelichting geven bij heel wat 
dossiers die de streek onmiddellijk aanbelangen 
Op het verlanglijstje van de organisatoren staan 
vragen betreffende de eventuele aanleg van een 

Aanstaande woensdag, 10 oktober, organiseert 
VU-arr Kortrijk een kollokwium ,,Meester of Mario
net De toekomst van het onderwijs in Vlaanderen" 

Dit gaat door in de KUL-Campus Kortrijk, van 14 
tot 16 uur 

Verleden week dinsdag, dag op dag vijfenveertig 
jaar na de gruwelijke feiten, heeft Volksunie-Gent 
Leo Vmdevogel herdacht Aan de poort nog wel van 
de Gentse Nieuwewandelinggevangems waar Leo 
de dood inging met de kogel 

Het was een korte maar toch wel ingetogen 
plechtigheid Nogal was,,echten" waren ter plekke 
toen een bescheiden tuil werd neergelegd Niet op 
de plaats van de terechtstelling natuurlijk Gewoon 
aan de poort van de zielige burcht 

Wat m november trouwens op het scherm zal 
komen m het BRT-programma Panorama 

Eigenlijk wist de cipier van dienst met te best wat 
er verder te gebeuren stond Moesten die bloemen 
daar dan blijven liggen' Hoe moest dat nu' ' 

ONTERECHT VEROORDEELD 

Leo's dochter, ondertussen ook grijs geworden 
natuurlijk, nam resoluut het besluit om de herden
king verder te zetten op het kerkhof van Sint-
Amandsberg waar haar vader nu reeds vijfenveer
tig jaar rust, in vrede en peis 

Karel Van Hoorenbeke, voorzitter van de VU-
fraktie Gent, was zeer duidelijk waar hij zegde 

,, Vandaag 45 jaar geleden, werd Leo Vmdevogel, 
kamerlid en burgemeester van Ronse, hier op de 
binnenplaats van de rijksgevangenis te Gent te
rechtgesteld Door vele Vlamingen werd deze ekse-
kutie toen reeds als een laffe moord beschouwd 
Het resultaat van een Chinees schijnproces, op 
gang gebracht door een fanatieke substituut van de 
krijgsauditeur-te-velde, wiens uitspraak reeds voor
af vaststond 

De haat van de uitgebarsten repressie had im
mers zijn slachtoffers nodig Elke redelijkheid en 
ernstige beoordeling en veroordeling was zoek in 
het toenmalige naoorlogse België, dat nochtans 
ook een demokratie en een rechtsstaat heette te 
zijn 

Wat zei Filip De Pillecijn ook weer op de bewuste 
avond in '45 toen een binnengesmokkeld briefje in 
het hechteniskamp van Lokeren, Valere De Pauw 
bereikte'^ ,,Ze weten wie ze moeten hebben" 

De geschiedenis heeft ondertussen al lang uilge-
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Ringlaan in Gistel, het heraanleggen van de Gistel-
se Kanaalstraat, de eventuele afrit op de E40 in 
Oudenburg en de beveiliging op de op- en afritten 
in Gistel Verder wordt een blik geworpen op hel 
beleid voor de zwakke weggebruiker en een door 
lichting gebracht van de plaatselijke situatie van hel 
openbaar vervoer 

De organisatie is in handen van de VU-afdelin-
gen Gistel, Ichtegem en Oudenburg Iedereen 
welkom 

Medewerkers zijn minister van Onderwijs Daniel 
Coens, Luk Vandenbossche (SP) en Luk Vanhoren-
beek (VU — lid Onderwijskommissie) De modera
tor IS Chris Vandenbroeke 

wezen dat Leo Vmdevogel de dood met de kogel 
met verdiende, zelfs met verdiende om veroordeeld 
te worden Als oorlogsburgemeester had hij mets 
anders gedaan dan zijn plicht voor de bevolking 
Als moedig, eerlijk en overtuigd Vlaming had hij 
deze opdracht aanvaard, op aandringen van o m 
de toenmalige goeverneur van de provincie Oost-
Vlaanderen Stipt, plichtbewust en nauwkeurig zet
te hij zich dagdagelijke in om de zwaarste noden 
van zijn volk te lenigen En dit niettegenstaande de 
bestendige dreigementen en aanslagen op hem, 
zijn vrouw en zijn kinderen 

45 jaar na het terechtstellen van deze edele 
mens, heeft nog niemand van het officiële België 
de zware vergissing van deze daad durven te 
erkennen Diegenen die hem vervolgd en veroor
deeld hebben, lopen blijkbaar zonder gewetens
wroeging rond Zoveel jaar na het einde van de 
oorlog IS er m dit onzalige lang nog steeds geen 
plaas voor een gebaar van verzoening ' 

SEREEN 

Begrijpelijk dat de ontroering ondere de aanwezi
gen groot was Het ideale moment misschien om 
nog eens ,,De dood met de kogel" te herlezen van 
Valere De Pauw En daarna zoals Karel zegde 
zullen WIJ de eis van algeheel eerherstel blijven 
verdedigen en verkondigen 

Mogelijk was de bijeenkomst eerder laattijdig 
gepland, maar kennelijk hadden groot en klem zich 
kunnen vrijmaken Wij noteerden de aanwezigheid 
van ondermeer Frans Baert, Bob Van Hooland, 
Paul Van Grambergen en verder H De Bleecker J 
Tahon, J Beke, A Verpale, G Van de Kerckhove 
D Deschepper, ere-senator Van Ooteghem en 
anderen 

Hoewel nogal wat voorbijgangers het helemaal 
met begrepen waarom nu precies aan de poort van 
de gevangenis een tuil werd neergelegd is alles in 
sereniteit verlopen Het is nu eenmaal de kunst van 
de Vlamingen dat zij tot dusver hun eisen meestal 
hebben hard gemaakt met woorden en gebaren Eh 
zo hoort het ook 

B.D. 
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UIT DE REGIO 

OOST-
VLAANDEREN 

OKTOBER 

5 AALST: Vlaams Aalsters Zangfeest In de Kei-
zershallen Inkom 300 f r , wk 250 fr Info M 
Gosseye, 053/77 32 69 Org Marnixnng Iwein van 
Aalst 

6 KALKEN: Groot VU-Herfstbal Vanaf 21 u in 
zaal Koninklijke Harmonie, Koffiestraat 72 Met 
Discobar Ambiance Inkom 100 fr, wk 80 fr Org 
VU-Laarne-Kalken 

6 EVERGEM: Hobby-tentoonstelling in Vlaams 
HUIS De Veldbloem, Hoge Avrije 5, Ertvelde Om 
14u receptie, tot 18u Ook op 7/10 Org VWG-
Evergem 

6 GENT: Noors Buffet, in feestzaal St -Tfieresia, 
Peerstraat 150 Vanaf 19u Inscfirijven tot 1/10 bi) 
Johan Beke (26 22 67 of 23 01 38) of 350 fr storten 
oprek 068-2012795-72 Org Vlaams Kultuurcen-
trum Manakerke 

7 ZOTTEGEM: Wandeltocfit Samenkomst 
U u 15 Egmontkasteel Einde St Goriks-Oudenfio-
ve Transport terugkeer bescfiikbaar Na de tocht 
hutsepotmaal aan 350 fr Inschrijven noodzakelijk 
opnr 091/604462of60 13 37 Org VU-Zottegem 

12 AALST: Johan Sauwens op de rooster Om 
20u in zaal De Korenbloem, Nieuwstraat 2 (Grote 
Markt) Org VU-arr Aalst 

13 GIJZEGEM: Steakfestijn in zaal Patronaat in 
Gijzegem Begin 18u tot 22u Volw 300 f r , kind 
200 fr Aperitief geschonken door Mieke Blom-
maert Org VU-Gijzegem 

13 DENDERLEEUW: Jaarlijks Eetfestijn van VU-
Denderleeuw-Welle-lddergem In zaal Breughel, 
Dorp, Denderleeuw Vanaf 18u Ook op 14/10 van 
11u 30 tot 15u Keuze uit verschillende schotels 

13 HAMME: Mosseleetfestijn in lokaal 't Leeuw-
ke, Mandemakersstraat 47 Ook op 14/10 Info op 
sekretariaat VU-Hamme 052/47 05 34 

13 SINT-GILLIS-WAAS: VU-bal in Kath Kring, 
Kerkstraat 64 Om 21 u Met diskobar en gratis 
tombola Inkom 100 fr 

17 DEINZE: Toeristische avond reisverslag met 
dia's en videofilm over Zuid-Afrika Om 20u in de 
Kelders Stedelijke Openbare Biblioteekk, Markt te 
Deinze Proeven van Kaapse wijnen Org FVV-
Deinze (091/82 51 59) 

18 EEKLO: Algemene ledenvergadering in Het 
Brouwershuis, Vlamingstraat 6, om 20u Gastspre
ker Jaak Vandemeulebroucke Ook leden uit het 
Meetjesland zijn van harte welkom 

VU-OVD EN KAMERLID JAN LOONES 
VOOR NATUURBEHOUD EN INDUSTRIE 

* . 4 
ADVERTENTIE 

LUNOR-BENELUX 

ATOOMSCHUILKELDERS 
RAMPENKELDERS 

OOK VOOR ZELFDOUWERS 
Gentsesteenweg 5 
9410 ERPE-Mere 

053/80.54.56 
BEZOEK ONZE KIJKKELDERS 

Op voorstel van volksvertegenwoordiger Jan 
Loones uit Oostduinkerke keurde de VU-arrondis-
semenlsraad van Oostende-Veurne-Diksmuide on
langs twee moties goed in verband met natuurbe
houd en industrializenng m de Westhoek Het ene 
ondenwerp sluit het andere met uit, maar bewijst dat 
de VU een duidelijk en rechtlijnig standpunt terzake 
inneemt 

In een eerste motie verleent de VU ten volle haar 
steun aan de Vlaamse Eksekutieve die op 14 april 
'90 het ontwerp-Gewestplan Veurne-Westkust 
goedkeurde, waarbij een bestemmingswijziging 
van het gebied Groenendijk (Oostduinkerke) van 
woonuitbreidings- en watenwinningszone naar na
tuurgebied en -reservaat wordt voorgesteld 

Tot het betrokken gebied behoort ook het duin
en bosgebied Ter Yde-Hannecart, waar de plaatse
lijke drinkwatermaatschappij IWVA water wil win
nen Studies wezen evenwel uil dat Groenendijk in 
zijn geheel een onovertroffen botanische schatka
mer IS, bodemkundig uniek en met ongestuurde 
waterhuishouding 

HALFSLACHTIGE HOUDING 

De IWVA IS vanzelfsprekend gekant tegen de 
door de Vlaamse Eksekutieve voorgestelde be
stemmingswijziging De maatschappij drong er bij 
de betrokken gemeentebesturen dan ook op aan 
bezwaar tegen het ontwerp-gewestplan in te die
nen Tot dusver hebben de gemeenteraden van 
Nieuwpoort, Alvenngem en De Panne de IWVA m 
haar verzoek gevolgd, Veurne evenwel met 

De VU van OVD neemt in de motie uitdrukkelijk 
afstand van de dubbelzinnige houding van de 
gemeentebesturen van Nieuwpoort, Alvenngem en 
De Panne Zoals wijlen zijn vader Honoré, zal 
kamerlid Jan Loones uit Oostduinkerke zich blij
vend inzetten opdat Groenendijk (met Ter Yde en 
Monobloc) voor altijd gevrijwaard zou worden van 

verdroging door watenwinning of verwoesting door 
de bouwhonger Ondanks lippendienst van ieder
een, mooie beloften en intentieverklaringen blijft de 
natuur nog steeds het kind van de rekening of de 
zwakste partner m onze ruimtelijke ordening Vol
gens Jan Loones en de VU van OVD dient de 
natuur dan ook onvoorwaardelijk en kompromis-
loos beschermd te worden 

BEHOUD INVESTERINGSSTIMULI 

Nog op voorstel van kamerlid Loones keurde de 
VU van OVD een tweede motie goed voor het 
behoud van de investeringsstimuli ten voordele van 
de Westhoek, meer bepaald het behoud van de 
fiskale voordelen voor rekonversievennootschap-
pen tot eind '92 in de Westhoek 

Tijdens het begrotmgskonklaaf in juli '90 besliste 
de centrale regering die fiskale voordelen resoluut 
af te schaffen Uit een memorandum van de Ge
westelijke Ontwikkelingsmaatschappij (GOM), on
dertekend door 6 Westhoek-parlementairen, blijkt 
nochtans dat het rekonversiestatuut in belangrijke 
mate heeft bijgedragen tot investeringen en tewerk
stelling in de Westhoek Bovendien biedt het sta
tuut ook budgettair interessante aspekten voor de 
overheid waarvan het voordeel voor de schatkist op 
ruim 1,6 miljard frank wordt geraamd 

Aansluitend bij de GOM vreest de VU van OVD 
dat de Westhoek, door de afschaffing van het 
rekonversiestatuut, haar konkurrentiepositie t o v 
Noord-Frankrijk (Wormhout, Duinkerkse havenzo-
ne) zal verliezen Daar worden investeerders im
mers belangrijke fiskale voordelen aangeboden 

Kamerlid Loones en de VU dringen er bij de 
Centrale en de Vlaamse Regering dan ook sterk op 
aan de oprichting van rekonversievennootschap-
pen in de Westhoek verder mogelijk te maken tot 
eind '92 zoals oorspronkelijk voorzien 

WHV) 

SINT-NIKLAZENAARS „WELKOM IN WALES" 

Te Sint-Niklaas staat oktober in het teken van 
Wales Van 5 tot 17 oktober organiseren de Wase 
Jonge Leeuwen in de stadsbiblioteek een mini-
tentoonstelling over dit Keltisch volk Het Davids-
fonds programmeert op donderdag 25 oktober een 
Vlaams-Weish koorkoncert in de stadsschouwburg 

MINI-TENTOONSTELLING 

Vandaag 5 oktober om 19 uur wordt in de hall en 
de wandelgangen van de stadsbiblioteek aan het 
Hendnk Heymanplem een mini-tentoonstelling ge
opend ,,Welkom in Wales" Het is een initiatief van 
de Wase Jonge Leeuwen m m v het Vormingscen
trum Lodewijk Dosfel en de Wales Tourist Board 
Aan de tentoonstelling, die tot 17 oktober loopt, is 
een zoekwedstrijd verbonden 

Aan de hand van boeken, brochures, kaarten en 
posters wordt een beeld gegeven van Wales, de 
Welshe taal en kuituur en de taalstrijd Bij de 
opening wordt het woord gevoerd door WJL-voor-
zitter beven Dehandschutter, schepen van Kuituur 
en Internationale Betrekkingen Nelly Maes en een 
vertegenwoordiger van de groep Wales in Europa 
uit Brussel 

VLAAMS-WELSH KOORKONCERT 

Donderdag 25 oktober om 20 uur organiseert het 
Davidsfonds in de stadsschouwburg, Richard Van 
Britsomstraat, een koncert met twee gemengde 
koren de Mariakantorij o I v Kris Soetens uit Sint-
Niklaas en Cör Godre'r Garth uit Pontypndd (Wa
les) 

De Mariakantorij brengt een keur van Vlaamse, 
Franse, Duitse en Engelse liederen Cör Godre'r 
Garth zingt traditionele Welshe volksliederen en 
komposities van hedendaagse Welshe toondich-
ters 

Kaarten kosten 200 fr (150 fr voor CJP en -I-3P) 
en zijn te verkrijgen bij DF-voorzitter Leo De Meule-
naer. Berkenlaan 27 te 9100 Sint-Niklaas (tel 
03/776 66 23) 

GASTGEZINNEN GEZOCHT 
Wie een of meerdere leden van het 80-koppig 

Welsh koor logies wil bezorgen, wordt verzocht 
kontakt op te nemen met DF-voorzitter Leo De 
Meulenaer Het gaat slechts om een overnachting 
(nacht van donderdag 25 op vrijdag 26 oktober) 
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UIT DE REGIO 

JORIS VAN SEVEREN TENTOONGESTELD 
Wie zich een idee wil vormen van de persoon en 

de evolutie in de ideeën van Joris van Severen kan 
terecht op de tentoonstelling die op 13, 14 en 15 
oktober 1990 doorgaat te Gent onder het motto: 
Joris van Severen: vanuit het Vlaams-nationalisme 
naar de Nederlanden en Europa. 

Zaterdag 13 oktober om 10 uur is er gelegenheid 
tot bijwonen van een eucharistieviering met homilie 

door e.p. D. Vandenbunder s.j. in de kerk van het 
St.-Barbarakollege — waar Joris van Severen stu
deerde — aan de Savaanstraat. 

Om 11 uur opent J. Werkers, direkteur van het 
Nationaal Studie- en Dokumentatiecentrum Joris 
van Severen, de tentoonstelling. Deze gaat door in 
de bovenzaal van de VTB-VAB aan de Padden-
hoek. 

De tentoonstelling bijft geopend op zaterdag 13 
van 14 tot 18 uur, en op zondag 14 en maandag 15 
doorlopend van 10 tot 18u. 

Voor nadere inlichtingen: Gewestelijk sekreta-
riaat: J. Vandendael, Brakelstraat 54 te 9830 Sint-
Martens-Latem, tel. 091/82.46.41 
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WEDERWOORD 

VLAAMS RADIKALE WIJ 
Mag ik U feliciteren met uw Vlaams radika-

le richting die uit uw artikels blijkt Vooral de 
artikels over Leo Vindevogel, geschreven 
door Mija Proost, waren zeeer degelijk 

Die Vlaams radikale richting is mijn inzijns 
lonender dan „progressief" doen Nogmaals 
dank voor uw frekwente Vlaams-nationale 
artikels 

dr.K. Leens, Leuven 

HET BUITENGEWOON 
ONDERWIJS 

Met enkele kollega's hebben we de pnma 
brosjure „Manonet of meester" of het Leer
krachtenboek met aandacht doorgenomen 
De rubriek over het Buitengewoon Ondenwijs 
en de Leerkrachtenopleiding genoot onze 
bijzondere aandacht 

We zijn het volkomen eens met uw beden
kingen over het Buitengewoon Ondenwijs 
De realiteit is nog droeviger wat het BUSO 
opleidingsvorm 3 betreft 

Enerzijds werkt de denataliteit besparin
gen en ontslagen in de hand, anderzijds zijn 
er de nieuwe regelingen inzake het PMS die 
voor ons nefast zijn Tot vorig schooljaar was 
alleen het GPMS bevoegd om attesten van 
het BUSO uit te schrijven Sedert het school
jaar 90-91 IS het PMS waar de leerling school 
loopt daarvoor bevoegd met alle gevolgen 
van manipulatie en willekeur Feit is dat 
leerlingen die BUSO gencht zijn door het 
gewone PMS verwezen worden naar de A4 
van het beroepsonderwijs met alle nefaste 
gevolgen vandien De leerling loopt in de 
massa verloren en wordt nog meer school-
moe 

Statistieken wijzen uit dat 5 % van de 
huidige beroepsleerlingen in feite thuishoren 
in het BUSO Logisch gevolg de BUSO-
richting, opleidingsvorm 3, wordt stilaan af
gebouwd Een sinistere vorm van bespann-
geni 

De tekst over de leerkrachtenopleiding 
rept met geen woord over het Buitengewoon 
OndenNijs 

't Is ongelooflijk maar waar, er bestaat in 
onze normaalscholen geen enkele specifie
ke opleiding voor leerkracht in het Buitenge
woon Onderwijs I 

Ook op dat vlak is er dnngend nood aan 
een koerswijziging 

Vanuit onze dagelijkse ervaring betreuren 
we deze gang van zaken omdat we maar al te 
best weten dat de afbouw van het BUSO 
opleidingsvorm 3 nefast is voor de toekomst, 
omdat zonder specifieke aanpak deze jonge
ren in de gewone beroepsscholen verloren 
lopen De fiere beroepsshouding van onze 
BUSO-afgestudeerden is het beste bewijs 
om de huidige gang van zaken als nefast te 
beoordelen 

We durven hopen dat de VU m de toe
komst deze problemen van het Buitenge
woon Ondenwijs ter harte neemt 

P. Gielen, 
W. Rosiers, 

leraars Sted. BUSO, Dllsen-Stokkem 

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

HONDEN 
Vele honden, besmet met Toxocara-wor-

men, deponeren hun uitwerpselen langs de 
straat, op de stoep, in gazon of plantsoen 
Dan IS de kans groot dat spelende kinderen 
besmet worden door de onzichtbare eitjes 
van die wormen Longaandoeningen, soms 
oogziekten of hersenletsels zijn het gevolg 
Reeds 15 % van onze schoolgaande jeugd 
zou aangetast zijn 

De gemeente Tilburg voert nu een aktieve 
politiek tegen loslopende honden Als een 
hond met is aangelijnd en de eigenaar heeft 

geen schepje en zakje bij zich om de smeer
boel op te ruimen, dan kost dat een boete 
van 35 gulden (650 frank) Welke gemeente 
volgt dit na'? 

Want met alleen de wormen zijn een plaag 
Als uw autobanden of uw schoenzolen m een 
stinkende drol terechtkomen, draagt ge de 
gevolgen mee tot in uw garage, uw keuken, 
of zelfs de slaapkamer Dus honden aan de 
lijn en de uitwerpselen meenemen, dat voor
komt burenergernis 

Jaak Gilissen, Maasmechelen 

PLUS EN MIN 
Eerlijk, menselijk, sereen, eigen visie over

tuigend naar voren brengend, andere visies 
afwijzend zonder te kwetsen of persoonlijk te 
worden een diskussie op zo hoog niveau als 
de heren Janssens en Lauwers (WIJ nr 38) 
komt men te weinig tegen Abstraktie ge
maakt van waar het gelijk ligt dit was een 
model van gedachtenwisseling tussen men
sen die beiden bekommerd zijn over de 
toekomst van Vlaanderen Denken over 
Vlaanderen op zijn besfi Vlaams denken op 
zijn besti Vlaanderen op zijn besfi 

Kontrasterend is dan, hoe in hetzelfde 
nummer van WIJ — waann (maar dat is een 
ander chapiter) ook wordt gemeend dat Mid
delburg in Zeeuws-Vlaanderen zou liggen' 
— andere groeperingen en andere opvattin
gen over Vlaanderens toekomst dan de eige
ne worden betiteld als pietluttig, ondermaats, 
vies aandoend, platvloerse praktijken, enzo
voorts 

Ook nu weer abstraktie gemaakt van waar 
het gelijk ligt en toegegeven dat het mij als 
met-Vlaming met aangaat vanuit een inten
se betrokkenheid met Vlaanderen vind ik dat 
toch jammer 

dr. L. van Egeraat, UIvenhout (NI.) 

> o < 

Het ongeluk van de één is het geluk van de ander De 
golfknsis biedt kansen aan beleggers Niet in ruwe 
olie maar in afgewerkte produkten Beleggen geeft 

een geraffineerd beeld 

DEZE WEEK IN 

tends/Beleééen 
NU BIJ UW DACiBLADHANDLLAAR 
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LEPEL & VORK 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^ De Gulden Spoor 
't Zand 22 Brugge 
tel 050 34,30 82 

HOOFDVERDELER KAAPSE WIJNEN 

— RODE EN WIKE WIJNEN 

— TYPE PORTO (rode en witte) 

— TYPE CHERRY 

— TYPE CHAMPAGNE 

(091) 60 26 27 NELEKOUTCR 13 — 9G20 ZOHEGEM 

'^ Caf^ X^a JfoM 

kUxiiUTytnult 3 3Ó90 hm 

SL J D 

Taverne „DE BOEMELTREIN" 
Vlaams Huis 

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

VLAAMS HUIS 
'DE ROELAND' 

TEHUIS ALLER VLAMINGEN 

Drank- en spijshuis 
Open van 11 tot 01 uur 

St.-Kw/intensberg 48 - 9000 Gent 
Tel. 091/25.16.56 

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

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

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

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 
Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 
38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

RESTAURANT-HOTEL 

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

ten 
Overeinde 8 AS 

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

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

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

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

Brood- en ' 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

y t̂tit̂  
Oerenstraat 13 8190 Alveringem 

tel 058/288 007 

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

Wi) bieden U 
6 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort 
Fijne Franse keuken a la carte en 8 menu s van 695 fr tot 1600 fr 
Een hart voor de kinderen, eigen speelruimten en aangepaste menu's 
Kamer (2 pers ) met uitgebreid ontbi]t vanaf 1750 fr 
Eveneens pension en half pension mogelijkheden 
Week end verblijf 

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogeli}kheden Tel . 0 5 8 / 2 8 . 8 0 . 0 7 

Hostellerie Petrus, Oerenstraat 13, 8190 Alveringem. 



KWALITEIT 
Vervaardigd in de duurzaamste materialen: voi-
kunststof, staal, aluminium. De afwerking draagt 

i , hiet label van de Beigisctie fabrikant nr, 1 van het 
*' betere kantoormeubilair. ^ 

VRAAG ONZE FOLDER! 

ïTiïTïl kantoormeubelen 
kantoorinrichting 

ERGONOMIE 
Op mensenmaat bec 
doorvoer en niet-reflek| 

.in de hoogte verst* 
btie is er een ideali 

Verzonken kabel-
I bovenbladen die 
Voor elke werksitu-

FLEXIBIUTEIT H g p | 
Met één enkel o n d ^ r e r e n een beperkt aantal 
bladen kan je qjie kanten uit bij aanbouw en 
"ombouw. En bij nffiddel van #én enkel sleuteltje. De 
'"—''stieke eerivoud werkt sterk kostenbesparend. 

MECHELEN Industriezone 
Toonzalen open van 8 30 u • 
BRUSSEL Montoyerstraat ' " 

• Toonzolen open van 8,3r 


