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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 924-944 

Diensten: verhuring lange termijn: D'IETEREN LEASE 
l<orte termijn: AVIS 

Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

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

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR - ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASERWARMING 

Tel. 426.19.39 

PROMO PUZZLE 
Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortier 
02/428.69.84 

nv de winne-fabrisac 

/ migrostraat 128 
, ^ 9200 schoonaarde 

dendermonde 
052 / 42 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

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

• ^m 
^ V 

mm 
^OEVRIESE^ 
voonverlIctiUn 

• ̂H 
l^^l 
B^ 

h.unn i i i /c i ic ' i .n i i 7S 
^ SÏIO l>riif;^f 1 ^ 
l ^ b a a n brugge o o s t k a m p ^ ^ 

m ̂̂ Ĥ • 
PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 Geraardsbergen 
Tel. 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

^ 1 
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 

8670 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 
8211 Aartrijke-Zedelgem 
S 050/20.08.50 
algemene decoratiewerken — 
schilderen — behangen — 
vloerbekledingen — parket — 
louverdrape — luxaflex — .... 



EERST DIT 

DAAR GAAN ZIJ WEER... 

D
INSDAG zijn de kamers aan een nieuwe parlemen
taire jaargang begonnen en dat is niet zonder 
rumoer gebeurd. De rijkswacht had alle alaam 
buiten gehaald om betogende Waalse leerkrach
ten uit de zogenaamde neutrale zone rond het 
parlement te houden. Het hart van Brussel leek 
wel een belegerde stad. 

Maar er was meer dat voor rumoer zorgde. 
Vooreerst zijn dit de laatste maanden van een wel 
biezondere regering die zich opmaakt voor de 
afwikkeling van de staatshervorming. Want alle 

partners staan, de roddels ten spijt, nog steeds achter de 
verdere politieke hertekening van dit land. 

Deze nieuwe parlementaire jaargang betekent ook de 
hervorming van de parlementaire instellingen die bovendien 
gepaard gaat met diskussies over hun werking en betekenis. 
Zeg maar: het zijn of het niet zijn van onze parlementaire 
demokratie. 

De kommentaren in de media en bij de publieke opinie 
liegen er niet om. Is het parlement te duur? Verdienen de 
leden te veel? Zitten zij er voor spek en bonen bij? Ligt de 
werkelijke macht niet te veel bij de regering of bij de 
drukkingsgroepen? 

Allemaal vragen die niet nieuw zijn 
en waarop reeds eerder antwoorden 
werden gegeven, maar er komen zo 
weinig sinjalen die bevredigen. De lan
ge weg die wetsontwerpen en - voor
stellen afleggen van bevoegde 
kommissies in kamer en senaat naar 
de plenaire zitting van beide kamers 
lijkt een sukkelgang die voor de buiten
wereld zo overbodig lijkt en dat in de 
meeste gevallen ook is. Er wordt aan 
deze kruisweg gesleuteld, zegt men. 
Maar dat duurt reeds zo lang. Wie 
gelooft het nog? 

Men krijgt de indruk dat in de Wet
straat veel tijd verloren wordt. Ongeduldig zoals wij zijn kijken 
wij ook ongelovig aan tegen de slakkengang die de voorstel
len voor de derde faze van de staatshervomring gaat. De tijd 
dringt. 

Bovendien tekenen zich tegen deze achtergrond donkere 
wolken af, en dit zowel in Vlaanderen als in Wallonië. 

De meeting die de Vlaamse Verenigingen op de vooravond 
van de parlementaire openingszitting gaven verliep allesbe
halve eensgezind over de te volgen weg. Enerzijds spraken er 
de verdedigers van een strakke en snelle uitvoering van de 
derde faze van de staatshervorming en anderzijds zij die 
pleiten voor het afbreken ervan. Waar moet het naartoe als de 
eis voor een eigen Vlaams parlement als nutteloos wordt 
omschreven? Waarom betoogde Vlaanderen zo massaal op 
6 mei j . l . ? Welke waarde hebben de toespraken op Zangfeest 
en IJzerbedevaart in dit perspektief nog? 

Aan Waalse kant is er open en bloot heibel over het al dan 
niet samenvallen van gemeenschap en gewest en binnen de 
Parti socialiste, de sterkste partij in Wallonië, wordt zwaar aan 
de troon van Spitaels geschud. 

De onduidelijkheid aan beide kanten van de taalgrens is 
niet goed voor de serene sfeer die nodig is om de staatsher
vorming af te werken. Het worden zo te zien boeiende maar 
gevaarlijke maanden. 

In heel dit wankel aandoend spektakel wordt de regering 
geplaagd met buitenlandse voetangels: de Golf en Rwanda. 
Zendingen die hoe dan ook hun weerslag op de begroting zullen 
leggen. Het is dan ook goed te verstaan dat minister Schiltz zich 
ongerust maakt. Zullen deze onvenrachte kosten geen weerslag 
hebben op de sociale korrekties die deze regering op het oog 
heeft? Wij hopen van niet, maar vrezen er voor. 

En dan is er nog het parlement. Zal midden het gewoel van 
deze op een krizis lijkende toestand de volksvertegenwoordi
ging haar rol naar behoren kunnen spelen? Zal zij de ruimte 
krijgen en de kracht hebben om de nodige herwaardering aan 
te pakken ? De eerste en voornaamste taak van de volksverte
genwoordiging is een kontrolerende opdracht. Wij hebben het 
gevoel dat daar steeds minder van in huis komt. Zeker, er zijn 

de interpellaties, maar zijn deze niet te 
vaak vijgen na pasen? 

Deze regering komt naar voor als 
een sterke en ambitieuze ploeg en 
geeft de indruk de volksvertegenwoor
diging telkens een stap voor te zijn. Op 
zichzelf kan dat geen kwaad op voor
waarde dat het parlement genoeg 
weerwerk biedt. En daar nijpt het 
schoentje. Althans voor de buiten
staander die weinig weet heeft van 
kommissievergaderingen en andere 
besloten zittingen. 

Het zou daarom niet gek zijn mocht 
het parlement, dat nu overkomt als een 
gesloten huis, wat opener worden. Wie 

pluist in godsnaam het Staatsblad uit om wetten en dekreten 
te lezen, als deze al door een gewone sterveling te ontcijferen 
zijn? In deze zin vinden wij het voorstel van senator Willy 
Kuijpers nog niet zo mis, waarbij de media regelmatig 
belangrijke nieuwe wetten zouden melden en... verduidelij
ken. 

Het ontbreken van een degelijk duidende en objektieve 
Wetstraatrubriek op de openbare televizie, helemaal iets 
anders dan de bierodroom van de Zevende Dag, is enig in 
Europees TV-land... 

Wanneer de parlementsleden van alle partijen het ernstig 
menen met de toekomst van hun mandaat dan moet de 
hervorming van het parlement in het kader van de staatsher
vorming bovenaan het lijstje van de dringende zaken staan. 

Maurits Van Liedekerke 
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INHOUD 

7 Jef Van Bree startte zijn poli
tieke l<arrière in 1976 in de 
Overpeltse gemeenteraad. 
Verleden week legde hij, in 

opvolging van wijlen Rik Vande-
kerckhove, de eed van senator af. 

8 Het parlement startte deze 
week opnieuw de werkzaam
heden. Vanaf deze week ser
veert WIJ U weer een weke

lijkse portie Wetstraatnieuws. 

^ ƒ ^ België stuurde in het ka-
I M der van een humanitaire 
I d^ operatie parakomman-

do's naar Rwanda. Een 
blik achter de schermen. 

^ ^ Een delegatie van de Hel-
I 1 % sinki-federatie voor Men-
I ^ ^ senrechten werd uit Ko

sovo gezet. Onder hen 
Barend Cohen, een Nederlandse 
politie-arts. 

4 / % 'i^ Quebec wordt ovenwe-
I 1 % gend Frans gesproken. 
I ^ ^ Dit eiland in een gigan

tisch Engelstalig gebied 
slaagt er met grote verbetenheid in 
om zijn eigen taal en kuituur te 
beschermen. 

^ ^ Zelfbewust van eigen 
I # C l^"""®" 6" boordevol zelf-
I ^ ^ vertrouwen. WIJ sprak 

met 4 jonge Québecse 
vrouwen en wat bleek? Wat Que
bec zelf doet, doet het beter. 

20 
blanken. 

De indianen van Kanada 
hebben nog een lange 
weg af te leggen naar ge
lijkwaardigheid met de 

22 
De jood Maarten Rudels-
heim pleitte reeds in 1892 
voor bestuurlijke schei
ding, zeg maar federalis

me. 

/ \ ü '^'''^^'^'^ Hemmerechts 
3Ê\ kreeg de driejaarlijkse 

^ ^ " Y Staatsprijs voor Proza 
voor haar verhalenbun

dels Weerberichten en 's Nachts en 
haar roman Brede heupen. 

t \ €\ ^^ voetbal is spreken mis-
3 \L schien zilver, maar zwij-

^ ^ / gen zeker goud. Dat on
dervond Lei Clijsters van 

KV Mechelen tot zijn schade. 

(omslagfoto Delegation Générale du Quebec) 
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De Franstalige leerkrachten grepen het begin van het parlementaire jaar aan 
om Brussel nog eens lekker in een grote chaos te veranderen. Oaar zijn ze 
mooi in gelukt. Tobback vond dit niet zo prettig. De organisatoren hebben hun 
troepen duidelijk niet in de hand. De ontevredenheid bij de Franstalige 
leerkrachten sloeg ook over naar de PS, waar Happart en Moureaux elkaar de 
handschoen toesmeten voor een duel op het PS-kongres van januari. Happart 
wil de fusie tussen Waals gewest en Franse gemeenschap. Volgens Moureaux 
komt dit erop neer dat Wallonië Brussel loslaat. (foto P. BOISIUS) 

KRUIBEKE NAAR 
KONING 

De VU-burgemeester Denert van Kruibe-
ke, zijn schepenen, het gemeentepersoneel 
en Kruibeekse burgers trokken met al het 
rollend materiaal van de gemeente naar het 
koninklijk paleis van Laken. Denert is nl. zeer 
boos omdat van de beveiliging van de Krui
beekse deelgemeente Rupelmonde tegen 
overstromingen totnogtoe weinig meer dan 
beloften in huis gekomen zijn. 

De burgemeester van Kruibeke trok uitein
delijk naar het koninklijk paleis omdat de 
koning toch de gewoonte heeft om in Kruibe
ke op bezoek te komen als een overstro
mingsramp al geschied is. Denert wilde 
maandagmiddag een brief overhandigen 
aan Boudewijn, om zijn invloed aan te wen
den voor een snelle afhandeling van het 
damplankendossier voor Rupelmonde. De 
koning was evenwel niet thuis, maar op zijn 
werk in Brussel. Daar werd Denert met een 
kleine delegatie binnengelaten. De koning 
liet weten dat hij op de hoogte is van de 
problemen van Kruibeke en nauwgezet de 
evolutie volgt. 

Die problemen vinden hun oorzaak in de 
onwil van de Vlaamse eksekutieve om kre
dieten vrij te maken voor de dijken in Rupel
monde. Toen eind februari van dit jaar 46 
woningen onder water kwamen te staan had 
de bevoegde gemeenschapsminister Sau-
wens formele beloften gedaan over een defi
nitieve versteviging van de kaaimuur in Ru
pelmonde. 

Omwille van partijpolitieke redenen (men 
gunt Sauwens dit sukses niet), begon in de 
Vlaamse eksekutieve een gekibbel over de 
aanbestedingsprocedure voor de werken die 
de zaak definitief dienen op te lossen. Mo
menteel beschermt alleen een nood-zand-
zakkendam de bewoners tegen overstromin
gen, maar die dam is aan het begeven, en 
volstaat helemaal niet voor de komende 
winter. Laat ons hopen dat de Vlaamse 
regering voor het te laat is blijk geeft van 
goed bestuur in plaats van Belgische morsig
heid. Anders zou men voor een eventuele 
ramp in Kruibeke Vlaams premier Gaston 
Geens persoonlijk verantwoordelijk moeten 
kunnen stellen. 

VAN ROSSEM 
Vlaanderen lijkt wel in de ban van Jean-

Pierre Van Rossem. Nog voor zijn boek Staat 
in staat van ontbinding aan de pers werd 
voorgesteld, moeten de drukpersen al een 
tweede keer draaien. De eerste druk (5.000 
eksemplaren) is al de deur uit. Dit was Julien 
Weverbergh van de uitgeverij Houtekiet al
leen met Gangreen en Rosalie Niemand 
overkomen. 

Staat in staat van ontbinding handelt over 
de Bende van Nijvel. Van Rossem noemt het 
boek een roman. Hij stelt dat het gerechtelijk 
apparaat onmachtig is tegen een grote sa
menzwering tegen de demokratie waarbij 

leger, politie, rijkswacht, staatsveiligheid en 
politiek zijn betrokken. Het gaat om een 
fiktief verhaal voor een groot publiek, want 
alle bewijsstukken inzake de Bende van 
Nijvel zijn verdwenen, zo stelde Van Ros
sem. 

De Vlaamse volksheld koestert nog andere 
wilde plannen. Zo werkt hij aan vijf toneel
stukken en vijf romans. Van Rossem is ook 
bezig aan een kotossaal boek over de ge
schiedenis van de Vlaamse en Nederlandse 
letteren van 1880 tot heden, dat op dit 
ogenblik al bijna 4.000 bladzijden telt. De 
langharige beursgoeroe wil ook burgemees
ter van Brugge worden en hij zou De Morgen 
willen overnemen. Van Rossem zal zich de 
komende maanden niet vervelen, zoveel is 
duidelijk. 

SNP IN DE LIFT 
Independence in Europe, onafhankelijk

heid in Europa, is de slogan van de Scottish 
National Party. Het ferme nationalisme van 
deze progressieve partij slaat aan in Schot
land. De SNP wordt nu gepolld op 25% van 
de stemmen, en dat is de grens waar in het 

Britse kiessysteem parlementsleden kunnen 
verkozen worden. 

Verleden jaar trad een belangrijke vak-
bonds- en labour-mar\, Jim Sillars toe tot de 
SNP en won in een by-election meteen een 
parlementszetel die nochtans beschouwd 
werd als een ,,veilige" labour-zetel. Sinds 
donderdag 4 oktober zetelt Dick Douglas, 
labour parlementslid, bij de traktie van de 
nationalisten. Een nieuwe slag voor de zo 
zegezekere Neil Kinnock. 

Dick Douglas verantwoordt zijn overstap 
als volgt: „Schotlands toekomst ligt in „onaf
hankelijkheid in Europa". Enkel en alleen 
een onafhankelijk Schotland, met een onaf
hankelijk Schots parlement en een onafhan
kelijke Schotse stem in Bmssel kan de uitda
gingen van de komende jaren aan. Schot
land moet meekunnen als natie in de Euro
pese ontwikkeling. De prioriteiten van de 
socialisten zijn niet langer meer de prioritei
ten van het Schotse volk." 

Er wordt met veel belangstelling uitgeke
ken naar de volgende by-election in Paisley 
North. Ook daar is een „veilige" labourzetel 
te herkiezen. Maar met de huidige Schotse 
nationalisten is geen enkele zetel meer vei
lig. 
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UNIVERSITAIRE 
LUKSEPAARDJES 

Volgens De Standaard tellen de Vlaamse 
universiteiten een veertigtal l<andidaturen en 
een 25 licenties met minder dan 50 studen
ten. In het licht van de vraag van universitei
ten en universitaire instellingen naar een 
verdere uitbreiding van de studierichtingen, 
doen deze cijfers toch de wenl<brauwen 
fronsen. Als er gesproken wordt over ek-
spansie, moet er even goed gesproken kun
nen worden over inkrimping, zo luidt de 
konklusie. 

Enkele voorbeelden tonen aan dat in be
paalde minder populaire studierichtingen de 
studenten toch wel van zeer nabij kunnen 
gevolgd worden. Zo zijn er bvb. slechts 64 
Vlamingen ingeschreven in een eerste kan
didatuur Klassieke filologie, een studierich
ting die aan 5 instellingen georganiseerd 
wordt. Aan drie universiteiten volgen 43 
Vlamingen een kandidatuur Aard- en delf-
stofkunde. 

De universiteiten zijn reeds geruime tijd 
bezig met een rationaliseringsplan op te 
stellen. Sedert '82 geldt er trouwens een 
programmatiestop: de volledige universitei
ten mogen van toen af geen nieuwe richtin
gen oprichten, tenzij ze ze zelf betalen. De 
universitaire instellingen mogen sowiezo en
kel richtingen organiseren waarvoor ze wet
telijke toelating hebben. 

VTU IN VOEREN 
Een week nadat de Vlaamse schepen in 

Voeren, Huub Broers publiekelijk zijn onge
noegen had laten blijken over het gebrek aan 
dinamisme en inzet van de Vlaamse regering 
in zijn gemeente, kwam er toch wat nieuws 
van dat front. Lang voordat Broers de nood
klok begon te luiden had VU-kamerlid Frieda 
Brepoels trouwens aangedrongen op de op
richting van een Voercel om het Vlaams 
beleid in Voeren wat tastbaarder te maken. 

De Vlaamse Kultuurminister Dewael heeft 
aangekondigd dat voor de plannen om VTM 
in Voeren op de buis te krijgen op de 
begroting van 1991 een bedrag van 3,3 
miljoen frank voorzien is. Het Vlaams gewest 
neemt zoals bekend de helft van de kosten 
voor het projekt voor zijn rekening. De ande
re helft komt van de kabelmaatschappij Inter-
mosane, die een speciale kabel moet leggen. 

BLOED... 
De krantenkolommen staan bol met oor

logszuchtige taal uit de Golf en Rwanda. Het 
Amerikaanse leger in Saoedi-Arabië is einde
lijk op volle kracht gebracht. Vreemde reuze
muggen luisterend naar de naam Apache 
geven demonstraties van hun vernietigende 
en doeltreffende mogelijkheden. Arabische 
leiders zien een oplossing voor het konflikt 
niet langer haalbaar zonder een militair kon-
flikt. 

De parakommando's kunnen eindelijk weer eens in aktie treden. Ai kiagen 
onze rode en groene mutsen er over dat ze een week in de Rwandese zon 
liggen naast het vliegveld van Kigali niet zo opwindend vinden. De leiders van 
onze elitetroepen zijn anders wél opgetogen... in het verleden steeg na elke 
buitenlandse interventie het aantal verse kandidaten voor de zware opleiding 
tot parakommando steeds indrukwekkend. En meer kandidaten leidt tot een 
strengere selektie, en uiteindelijk een nog betere kwaliteit van de elitetroepen. 

(foto ap) 

Naast berichten over massale aanhoudin
gen in het voetbalstadion van Kigali lachen 
fotogenieke rode en groene mutsen, het 
automatische geweer stevig omklemd, ons 
vriendelijk toe. Intussen helpen Zaïrese pa
ra's de Rwandezen de hete kolen uit het vuur 
te halen. 

Tussen al het krijgshaftig vertoon op tv en 
de gewelddadige taal op de radio en in de 
kranten zaten ook beelden over het bloedbad 
op de Tempelberg in Jeruzalem. Er werden 
21 Palestijnen doodgeschoten en zo'n 300 
anderen verwond bij rellen die op die heilige 
plaats van zowel moslims als joden uitbra
ken. Het gaat om het grootste bloedbad van 
de voorbije drie jaar. 

...OP DE 
TEMPELBERG 

De onlusten waren begonnen toen orto-
dokse joden de eerste steen wilden leggen 
voor de wederopbouw van de joodse tempel 
die in het jaar 70 werd verwoest. Palestijnen 
bekogelden de joden aan de Klaagmuur (het 
enige dat van de oude tempel is overgeble
ven) met stenen, bestormden een politiepost 
en sloegen de ruiten in van toeristenbussen. 
Politie en leger, hoogstwaarschijnlijk gepro
voceerd, grepen in met rookgranaten, traan
gas en scherpe munitie, met de bekende 
gevolgen. De gevechten verspreidden zich al 
snel buiten de oude stad en in Gaza. 

Het bloedbad kan niet zonder gevolgen 
bliiven. De Palestijnse kwestie zal nu waar
schijnlijk onlosmakelijk verbonden worden 
met de Golfkrisis. De VU had trouwens als 
eerste opgeroepen om beide met elkaar te 

verbinden om de vrede in de regio te laten 
terugkeren. De bezetting door Israël van de 
Palestijnse gebieden wordt immers door het 
westen wel gedoogd, tenwijl de anneksatie 
van Koeweit door Irak, waar oliebelangen 
mee gemoeid zijn, onmiddellijk voor een 
nooit geziene militaire machtsontplooiing en 
strikte VN-embargo's zorgt. De Palestijnen 
hebben nochtans ook VN-resoluties achter 
zich. 

Dat de Arabische wereld dit niet blijft 
pikken, beseft men zeer goed. De VS vrezen 
de steun van de Arabieren in hun operatie 
Desert Shield, en knutselden daarom zelf 
een VN-resolutie in elkaar. Ook andere lan
den waren zeer streng in hun afkeuring van 
Israels bloeddorstig gedrag. Saddam Hoes
sein ziet de kansen om de wereldkoalitie 
tegen Irak te doorbreken weer stijgen. 

HUREN 
Minister van Justitie Wathelet heeft een 

ontwerp van nieuwe huurwet aan de regering 
voorgelegd. Dat bepaalt nog steeds dat alle 
huurovereenkomsten zouden worden aange
gaan voor negen jaar, en slechts om de drie 
jaar zou de verhuurder onder strikte voor
waarden de overeenkomst kunnen opzeg
gen. Dit moet met een opzegtermijn van zes 
maanden gebeuren, als hij/zij zelf of zijn-
/haar afstammelingen in het huis komen 
wonen of wanneer er werken uitgevoerd 
zullen worden waarvan de kostprijs drie jaar 
huur overtreffen.De verhuurder en de huur
der zullen de overeenkomst ook op elk mo
ment kunnen opzeggen indien ze daarvoor 
maar schadevergoeding betalen. 
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KORTWEG 

• Het Brits pond trad toe tot het 
Europees monetair steiset. 

• De CVP hield een kongres over 
ekoriomie en eitdiogle. De icongres-
gangers kregen altemaat een groene 
^ a i rond de nek gedraaid. Promfrt 
werd e«i nieuw spreekwoord uitge
vonden: Al draagt de CVP een groene 
sjaal, ze is en blijft een gevaar voor 
ons atlemaa). 

• De drie ministers van de Duitstaii* 
gie eksekutieve hebben officieel la
ten weten dat ze met een joematist 
van de Duitstalige omroep BRF niet 
langer wensen te praten, laat staan 
hem interviews toe te staan. De eksel-
ienttes zijn het grondig oneens met 
de wijze waarop de joemallst de ver
gaderingen van de raad van de Duitse 
gemeenschap verslaat. 

• Sinds jaren wordt bij de opening 
van het parlementaire jaar voor de 
beiangsteUende parlementsleden 
een eucharistieviering gehouden, ge
noemd „Mis van de Helitge 
Oeest". Deze keer stond tegelijk een 
vergadering van de senaatskommis
sie voor Binnenlandse Zaken gepro
grammeerd, vu-senator Walter Luy-
ten vroeg en verkreeg de schorsing 
van deze laatste vergadering omdat 
„de hulp van de Heilige Geest waar
schijnlijk ten zeerste nodig zal zijn om 
uit het khiwen rond de derdfie fase 
v»i de staatshervorming te geraken". 

• Voor de CVP-parlementsleden 
vroi^ Luyten een speciaal gebed tot 
$inte LutsanUs, de patrones van 
Vlaanderen, voor „veel Vlaamse 
standvastigheid" bij deze opdracht 

• •eerschot heeft het op louter 
sportief vlak nog niet moeilijk ge-
ru>eg. Nu komt er nog een zwart geld 
schandaal bij. Spelers en personeeis-
ieden lieten zich in het zwart betalen. 
Het t>estuur van de Antwerpse eerste
klasser beende de feiten. Beersdtot 
is waarschijnlijk geen alleenstaand 
geval. Bij heel wat voetbaikiubs wordt 
er In het zwwt betaald, ;irokef In de 
lagere afdelingen. 

• De twee resterende Belgische di
plomaten in Koeweit hebben de am
bassade verlaten. Hun situatie zou 
onhoudbaar geworden zijn. Alleen fn 
de Briti», Franse en Duitse missies 
blijven nu nog westerse diplomaten 
achter. 

• In de strijd om de zetel van het 
Europees Parlement heeft België een 
belangrijke bondgenoot verloren. Ha-
iiè sprak ztoh uit ten gunste van 
Straatsburg. Zoals bekend wil pre
mier Martens op de komende EQ-top 
eind deze maand zijn veto stellen 
indien Frankrijk een beslissing eist en 
Brussel niet de zetel zou worden van 
de Europese Gemeenschap. 

JEF VAN BREE 
KERSVERS SENATOR 
• Wie Is Jef Van Bree? 

„Tijdens mijn regentaatsopleiding in 1960 
l<reeg \k wel<elijl(s mijn portie Vlaamsgezind-
heid ingelepeld via „'t Pallieterl<e". Steun 
kreeg ik ook van mijn twee nonkel-pastoors 
die op dit vlak reeds een tumultueus strijd-
verleden hadden. Na mijn studies vertrok ik 
in 1962 via het ABOS naar Zaïre als ontwik
kelingshelper. Het totaal verfranste ABOS 
stuurde de Vlamingen naar het toen onrusti
ge binnenland. 

Na mijn huwelijk met Mady Smets woonde 
ik vijf jaar in Tongeren en werd er dadelijk 
sekretaris van de VU-afdeling en kantonnaal 
gevolmachtigde. Begin 1970 behaalden we 
met Pol Jorissen (broer van Wim) één zetel in 
de gemeenteraad. Een sukses dat niet meer 
herhaald werd. 

Ik verhuisde naar Overpelt waar ik sinds 
oktober 1976 in de gemeenteraad zetel. In 
het arrondissement Tongeren-Maaseik richt
te ik mee de „Vlaamse streekpers " op en 
speelde vijf jaar offsetdrukker voor arrondis
sementeel drukwerk. Ik beheerde mee de 
Vlaamse ziekenkas in Limburg en werkte 
mee in „de Bond der Vlamingen in de Oost-
België." Voor hobby's blijft geen tijd over. 

Politiek liggen de kaarten in Noord-Lim-
burg erg gunstig. Wie werkt, wordt beloond. 
Vanaf 1981 sta ik op de senaatslijst als 
opvolger en mijn naamstemmen stegen van 
4.017 naar 5.364. In Overpelt werd ik van '82 
tot 88 schepen van Openbare Werken, Leef
milieu en Ruimtelijke Ordening. Na 12 jaar 
diende ik mijn ontslag in de Provincieraad in 
wegens onverenigbaarheid met het mandaat 
van senator. 

Ons gezin draait gewoon op politiek. Mady 
helpt mee de mensen op te vangen op een 
intensief dienstbetoon en mijn 17-jarige 
dochter Karlijn werd bestuurslid van de 
VUJO-Limburg." 

• Hoe kijkt U aan tegen uw taak van 
parlementslid? 

„ Als parlementslid zal ik blijven doen wat 
ik al 25 jaar doe: iedere dag werken voor de 
VU. We moeten als mandataris bij de basis 
blijven, bij onze afdelingen, de afdelingen 
regelmatig bezoeken, de bestuursleden bij
staan, informeren en entoesiasmeren. Zij 
moeten hoge eisen stellen aan hun parte-
mentslid en hun mandataris opeisen. 

Nu krijgen we volop de kans er weer met 
zijn allen tegenaan te gaan naar aanleiding 
van de aktie ,,Toekomstplan voor Vlaande
ren". 

• Hoe ziet u uw senaatswerk? 
„ In de senaat denk ik mijn eigen aksenten 

te leggen. Bi] mijn eedaflegging heb ik reeds 
aan voorzitter Swaelen mijn mening gegeven 
over amnestie. Het schijnt dat hij kwaad 

was... Vanuit het kommissiewerk in „Binnen
landse Aangelegenheden" en „Ontwikke
lingssamenwerking" zal ik in het volgende 
jaar goed gekozen items uitdiepen en in de 
senaat brengen." 

• WeHce Limburgse problemen wil je 
vooral aankaarten in de senaat? 

„ De Limburgse problematiek is gekend. 
Uiteraard dient een grote inhaalbeweging 
voor Limburg uitgevoerd. Als fervent gebrui
ker van het openbaar vervoer stel ik als 
eerste prioriteit de modernizering door elek-
trifikatie en in sommige regio's op dubbel 
spoor brengen van de lamentabele treinver
bindingen met Brussel. 

Als de zetel van „De Lijn" in Hasselt zou 
komen en er moet dan naar de Limburgse 
hoofdstad gependeld worden, zal de reizig-
ger zelf merken dat Limburg nog wat te goed 
heeft. De eis van de herinrichting van de 
„IJzeren Rijn" is overigens een terechte 
oude VU-eis." 

• Zijn er bepaalde onderwerpen die je 
speciale belangstelling wegdragen en die 
je in de Hoge Vergadering wil besproken 
zien? 

,, De VU is een rechtvaardigheidspartij. 
Wil ze duidelijkheid dan moet het mogelijk 
zijn in de senaat onrechtvaardigheden te 
blijven aanklagen. De enorme CVP-machts-
ontplooiing via haar zuilgeledingen en in de 
administratie stoort mij. Overigens dienen de 
vakbonden geen overheidsgelden te behe
ren en zeker niet te verdelen. Er zijn nog 
ondennrerpen genoeg. Een parlementariër 
hoort zijn kiezers waard te zijn." 
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REPLIEK 

PERSSPIEGEL 
Het CVP-kongres met de groe
ne sjerp, gaf aanleiding tot een 
reeks min of meer ironische 
kommentaren. 
Samen met het begin van het 
parlementaire jaar stellen de 
vragen zich scherper naar de 
verdere weg op het lange pad 
van het Vlaamse zelfbestuur. 
En na de Golf hebben „onze 
jongens" nu ook de handel vol 
in midden-Afrika. 

TJETBELAMCYAHUMBURQ^ 

Van een evolutie over „de vervuiler 
betaalt" moet het gaan naar „vervulling 
aanpakken aan de bron". 

„Dat het principe „de vervuiler betaalt" 
doorgedrongen is tot het politieke beleid is al 
een eerste stap. Milieuheffingen en andere 
belastingen zijn echter niet voldoende om tot 
een el<ologisch evenwicht te i<omen. 

Het bouwen van waterzuiveringsinstalla
ties of verbrandingsovens komt erop neer 
het paard achter de wagen te spannen. 
Vervuiling moet aan de bron aangepakt wor
den. Dit betekent dat vervuilende aktiviteiten 
bij voorbaat de pas worden afgesneden. Dat 
hierbij gesneden wordt in de verworvenhe
den van de welvaartsmaatschappij is pijnlijk 
maar onvermijdelijk." 

Volgens dit blad heeft de CVP een nieu
we slogan klaar „omdat vissen belangrijk 
zijn", na de belofte van Herman Van Rom-
puy dat er binnen 5 jaar weer veel vis op 
de Schelde zal zitten. 

„CVP-voorzitter Van Rompuy verbond er 
meteen een sprekend beeld aan: even veel 
vis binnen vijf jaar in de Schelde en de Leie 
als in de Theems. Het is een uitspraak die 
niet meer terug te draaien valt, die vanaf 
gisteren voor altijd door milieu-aktivisten en 
andere politieke partijen op het voorhoofd 
van de CVP-voorzitter zal worden geplakt. 
Om zover te geraken zal een en ander 
moeten gebeuren en zal meer geld nodig zijn 
dan momenteel aan operaties als De Golf en 
Rwanda samen wordt gespendeerd. De CVP 
zou ondertussen als enige duidelijkheid in de 
verschillende departementen kunnen kreër-

en. Er is Kelchtermans (CVP) en er is Miet 
Smet (CVP), beide bevoegd voor ons milieu. 
En weet iemand nu echt wie voor wat be
voegd is? Beiden pakken geregeld ook uit 
met eigen voorstellen, beleidslijnen, onder
zoeken en toekomstplannen. Waardoor noch 
het parlement, noch de modale kiezer, noch 
een doordeweeksevis in de Schelde/Leie er 
zijn jongen kan in terug vinden." 

GAZET VAN ANTWERPEN 
Bij de meeting van het Overlegcentrum 

van de Vlaamse verenigingen gaf prof. 
Van Gerven, voorzitter van het Davids-
fonds, een scherpe verwittiging in ver
band met de politiek van sommigen die 
alles weer in de ijskast zouden willen 
stoppen. 

„Het feit dat de regering thans de handen 
vol heeft met de Golf en Rwanda is voor Van 
Gerven geen argument. Hij ontkent niet dat 
het hier om zeer belangrijke problemen gaat, 
maar hij meent dat een regering mans ge
noeg moet zijn om terzelfdertijd deze dingen 
en de afwerking van de staatshervorming 
aan te kunnen. 

Er is geen andere keuze, zo redeneert 
prof. Van Gerven. Wellicht levert het voor de 
een of de andere partij een elektoraal voor
deel op als deze derde faze nog even uitge
steld wordt, maar het land heeft hier beslist 
geen baat bij. De derde faze moet er ooit 
komen en het is dus best om eindelijk komaf 
te maken met deze zaak." 

HET I M S I E NIEUWS 
Hopelijk niet alleen omdat de P W in de 

oppositie zit staat dit blad lang stil bij de 
beschouwingen van de jonge ekonoom 
Frank Naert die in een diepgaande studie 
aantoont dat de federaiizering van de So
ciale Zekerheid mogelijk en nodig wordt. 
Wij hopen dat de VU dus niet langer alleen 
zal staan bij het politiek verdedigen van dit 
standpunt. 

„Ik denk dat men ook zal moeten overgaan 
tot een federalisering van de Sociale Zeker
heid. Ekonomisch gezien is daar geen be
zwaar tegen in te brengen. De ingeroepen 
bezwaren zijn alleen van politieke aard en 
hebben te maken met de solidariteit. 

Vooral van vakbondszijde hoort men, dat 
men solidair moet blijven over de grenzen 
van de gewesten heen. Ik vind dat een 

verkeerde vorm van solidariteit. Waarom 
moet men solidair zijn tussen Vlaamse en 
Waalse arbeiders, terwijl er helemaal geen 
solidariteit is tussen Vlaamse arbeiders, 
Vlaamse ambtenaren en Vlaamse zelfstandi
gen: Waarom speelt de solidariteit hier 
niet?" 

LE PEOPLE 
De gebeurtenissen in Koeweit en In 

Rwanda legden volgende bloeddorstige 
beschouwingen In de mond van minister 
Tobback. 

„Tobback: Er bestaat een hardnekkige 
legende in Wallonië volgens dewelke elke 
Vlaming een uitgesproken pacifist is. Maar, 
het „gebroken geweer" vond duidelijk zijn 
oorsprong in La Louvière en niet in Vlaande
ren. Wat mij betreft, indien ik altijd krachtig 
tegen de raketten was, heb ik er altijd aan 
toegevoegd dat ik geen pacifist ben. 

Bijgevolg kan men zich verzetten tegen 
overbewapening zonder daarom pacifist te 
zijn. 

Het is waar dat er geweldlozen bestaan in 
de SP, en Gandhi's in de PS naar ik hoop, 
maar ik maak er geen deel van uit." 

GEZEGD IS... 
...GEZEGD 

In het serieuze Rwanda-debat zater
dag in de Kamer kwam er toch even 
een ludieke noot toen VU-minister van 
Ontwikkelingssamenwerking André 
Geens het woord nam. Geens wees er 
sommige kamerleden op dat de Tutsi's 
wel degelijk deelnemen aan het be
stuur in Rwanda. „Er zitten zelfs twee 
Tutsi-ministers in de Rwandese rege
ring" zei Geens. André Kempinaire kon 
niet nalaten de lijn door te trekken naar 
België en te verwijzen naar de twee 
Volksunieministers in de regering Mar
tens. André Geens streek even door 
zijn baard, maar zei goedlachs tot het 
liberale kamerlid: „Ik hoop dat uw ver
gelijking daar ophoudt." 

(Het Volk, 8 okt. '90) 
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HET VLAAMSE HEIR 

DE 
VERROTTINGSSTRATEGIE 

VAN MARK GRAMMENS 

dit niet kan 

E centrale stelling uit het betoog 
van Grammens komt erop neer 
dat federalisme een mechanis
me is dat de rechten van een 
minderheidsvolk moet garande
ren, terwijl de Vlamingen in Bel
gië in de meerderheid zijn. Hij 
pleit daarom voor een terugkeer 
naar het unitaire regime, maar 
dan met een meerderheidsrege
ring van de Vlamingen. Indien 
, moet België maar barsten. 

UNITAIR 
Uiteraard is zo'n Vlaams overwicht in de 

praktijk niet haalbaar sinds de grendelgron-
wet van 1970, toen de Vlaamse meerderheid 
in het parlement door de alarmbelprocedure 
geblokkeerd werd, en de pariteit (evenveel 
franstaligen als Vlamingen) in de centrale 
regering ingevoerd werd. Voor deze regeling 
draagt de VU geen enkele verantwoordelijk
heid : zij heeft die toen vanuit de oppositie 
bestreden. 

Maar ook principieel moeten we deze stel
ling verwerpen. Wij hebben geen 150 jaar 
Vlaamse Beweging gekend en een harde 
strijd gevoerd om nu de Walen op hun beurt 
te laten ondergaan wat wij in het oude België 
hebben geleden. Het doel van de Vlaamse 
Beweging was nooit de verdrukking van de 
Walen in België, maar wel de emancipatie 
van de Vlamingen tot volwaardige burgers. 

De wet van de meerderheid van Gram
mens gaat enkel op in een homogene ge
meenschap. In staten waar verschillende 
volkeren samenleven is demokratie slechts 
mogelijk als er een federaal evenwicht 
heerst, met respekt van de meerderheid voor 
de minderheid. Ook in het komende Europa 
moet deze federale stelregel toegepast wor
den. Het meerderheidsprincipe zou anders 
bvb. tot gevolg kunnen hebben dat de taai-
rechten van de nederlandstaligen door een 
Europese meerderheid beknot worden. 

De gespierde taal die Grammens verder 
gebruikt (,,Elke macht steunt op de halsstar
rige weigering om anders te handelen dan 
volgens zijn denkbeelden") verraadt zijn af

keer voor een pluralistische en demokrati-
sche samenleving en ruikt sterk naar totalita
risme. 

Zijn kritiek op de eerste en tweede faze 
van de staatshervorming klinkt daarenboven 
vrij hol. Hij verwijst naar de betonnering van 
de faciliteiten, naar de regeling voor Brussel 

In zijn jongste boek, „Gedaan 
met geven en toegeven", voert 
Mark Grammens een frontale 
aanval uit op de jongste staats
hervorming, en pleit hij voor 
het stoppen van de derde faze. 
Op de eerste meeting van het 
Aktiekomitee Vlaanderen '90 in 
de Brusselse UFSAL kreeg hij 
ruimschoots de gelegenheid 
deze stelling te kruiden ntet 
striemende uitlatingen: „We 
moeten de tirannie van de 
Vlaamse Beweging herstellen, 
en een kampagne van haat te
gen de faciliteiten voeren." Niet 
Iedereen apprecieerde deze 
nauwelijks verholen kaakslag 
voor de VU. 

en Voeren, naar de geldstroom van Vlaande
ren naar Wallonië. De VU heeft nooit gezegd 
dat alles aan deze staatshervorming perfekt 
was. Maar het is toch duidelijk dat we sinds 
1988 een duidelijke vooruitgang geboekt 

hebben: de grenzen van Brussel liggen vast, 
de Vlaamse regering oefent de voogdij over 
de faciliteitengemeenten uit, en in Voeren 
moest de machtspositie van Happart plaats 
maken voor Vlaamse hervormingen. Wat 
Brussel betreft, zijn we erin geslaagd een 
machtsevenwicht tot stand te brengen. Het 
hoofdstedelijk gewest kan niet meer zonder 
de Vlamingen bestuurd worden. 

VLAAMS BLOK ~ 
We stellen ons dan ook de vraag wat deze 

publikatie van Grammens heeft bijgedragen 
tot de diskussie over de staatshervorming in 
dit land, behalve dan twijfel zaaien in de 
rangen van de Vlaamse Beweging over het 
doel en de te volgen strategie. Naar onze 
mening slaat het Aktiekomitee Vlaanderen 
'90 de bal volledig mis door deze publicist 
een forum te geven, waar hij zich zonder veel 
skrupules massaal liet toejuichen door het 
Vlaams Blok. Misschien zal door dit media-
optreden de verkoop van Grammens' publi
katie de hoogte Ingaan. De vraag is echter 
wie de verdeeldheid in het Vlaamse kamp, 
op de vooravond van belangrijke regerings
beslissingen over de derde faze van de 
staatshervorming, ten goede komt. Het af
zweren van de VU-strategie van een staps
gewijze demokratische hervorming van Bel
gië ten voordele van een autoritair radikalis-
me kan hoogstens het Vlaams Blok wat 
verkiezingswinst opleveren, doch zal de 
Vlaamse zelfstandigheid allerminst dienen. 

PVS 

„ Wat men ook over de tweede faze van de staatshervorming moge denken, tiet staat 
als een paal boven water dat tiet Brusselse luik van deze faze op konstitutioneel vlak 
bijzonder vernuftig en evenwictitig kan worden genoemd en in zijn geheel genomen 
positief uitvalt voor de Vlaamse gemeenschap. Bmzonder handig is de wijze waarop de 
staatshervormers erin geslaagd zijn te vermijden dat het Hoofdstedelijk Gewest een 
derde gewest zou worden. Wat de persoonsgebonden materies betreft hangen de 
Vlamingen niet meer af van de Brusselse instellingen maar van de Vlaamse Raad, de 
Vlaamse Eksekutieve en de Vlaamse Gemeenschapskommissie. De Hoofdstedelijke 
Raad en de Hoofdstedelijke Eksekutieve kunnen alleen over plaatsgebonden materies 
beslissen met het goedvinden van hun Vlaamse kollega's, maar deze ordonnanties 
kunnen bovendien geschorst en vernietigd worden." 

Prof. em. Robert Senelle in De Standaard. 
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WETSTRAAT 

GOEDE JACHT! 

D
AT ons parlement tot oktober 
wacht om zich officieel op gang 
te trekken, heeft alles te maken 
met het jachtseizoen. De eerste 
auteurs van de Belgische grond
wet vonden dat zij en hun kolle
ga's moesten kunnen genieten 
van de jacht tijdens de maand 
september. 

Ondertussen behoort dit alles 
tot de geschiedenis. Meer en 

meer kommissievergaderingen vinden reeds 
in september plaats, en gebeurtenissen 
zoals in het Golfgebied en in Rwanda verg
den uiteraard een parlementaire toetsing. 

Al even traditiegetrouw als de startdatum 
is het oeverloos geschrijf over de herwaarde
ring van de parlementaire instellingen. Elke 
krant reserveert begin oktober ettelijke blad
zijden voor beschouwingen en gesprekken 
over het statuut van onze wetgever. Het 
demagogisch gegoochel rond de wedde van 
de verkozenen heeft dat dit jaar nog aange
dikt. 

Het is zeker de verdienste van de VU-
frakties, dat de verfijning van de politieke 
demokratie aan de agenda staat. Onder de 
noemer van een „Nieuwe politieke Itultuur" 
besteedde de partij de jongste jaren heel wat 
aandacht aan de verdere uitbouw van een 
demokratisch en verdraagzaam bestuur. Tij
dens het 25ste kongres, dat midden 1988 
plaatsvond, werd dat streven omgezet in 
konkrete voorstellen en resoluties. En geen 
maand later wist de VU een belangrijk pakket 
van die resoluties en konkrete voorstellen in 
het regeerakkoord binnen te loodsen. Heel 
wat politieke waarnemers verklaarden zich 
toen aangenaam verrast bij het doornemen 
van die, vaak als VU-bladzijden bestempelde 
passages uit het akkoord. 

De diskussie was meteen definitief ge
opend. Meer zelfs, ze werd mondgemeen en 
gretig overgenomen door de andere partijen. 
Halfweg 1989 maakten beide VU-frakties 
een tussentijdse balans op. Vastgesteld 
werd dat niet zo ver was opgeschoten als de 
partij gewenst had. Daarom werd het initia
tief genomen, zelf een achttal wetsvoorstel
len voor echte demokratie in te dienen. De 
aandacht ging hierbij vooral naar de open
baarheid van bestuur, de inspraak op ge
meentelijk vlak, de instelling van een om
budsman, het politiek verlof, de kieswetge
ving, het parlementair kontrolerecht, de onaf
hankelijkheid en integriteit van parlementsle
den, de depolitisering van de magistratuur. 

Ondertussen maalde de wetgevende mo
len stil verder. In zoverre dat bvb. het wets
ontwerp van Justitieminister Wathelet betref
fende de aanstellingen en benoemingen in 
de magistratuur klaar ligt voor bespreking. 

Ook de dere fase van de staatsomvorming 
moet tot een verfijnde demokratie leiden. De 
rechtstreekse verkiezing van de Raden en de 
afschaffing van het dubbele mandaat komen 
ongetwijfeld de doorzichtigheid en geloof
waardigheid ten goede. 

De VU-frakties van Kamer en Senaat laten 
de ellenlange woordenkramerij over her
waardering niet aan het hart komen. Hun 
devies luidt: binnen dit stelsel het mandaat 
ten volle en met daden waarmaken. 

Naar aloude traditie is het nieu
we parlementaire jaar op de 
tweede dinsdag van oktober 
officieel van start gegaan. R/leer 
dan een eerste plechtige zitting 
was het niet Oe bureau's van 
Kamer en Senaat werden sa
mengesteld en de herbeves^-
de voorzitters Swaeien en No-
thomb hielden een toesprairic 
Rondom het Parlement ghig 
het er heel wat minder plechtig 
aan toe. De franstailge leer
krachten luchtten er hun onge
noegen over de financiële en 
morele (Mitwsarding van hun 
beroep. De voorbode van een 
moeilijk parlementair jaar? 

De kamerleden doen dat dit jaar opnieuw 
onder het voorzitterschap van Herman Can-
dries. De senatoren wezen Jef Vall<eniers 
aan als opvolger van wijlen fl;/f Vandel(ercl(-
hove. Van beiden wordt verwacht dat zij, in 
samenwerking met de Vlaamse Raadsfrak-
tie, het „Toekomstplan voor Vlaanderen" 
krachtig uitdragen en in wetgevende initiatie
ven vertalen. Bovendien staan zij voor een 
zwaar zittingsjaar. Heel wat regeringsinitia-

Jef Valkeniers werd door zi jn kolle
ga's aangewezen als voorzitter van 
de VU-Senaatsfraktie. In die funktie 
volgt hij wijlen Rik Vandekerckhove 
op. 

tieven wachten op parlementaire bespre
king, er IS de derde fase, en met in het minst 
wordt uitgekeken naar de budgettaire en 
sociaal-ekonomische gevolgen van de Golf-
krisis. In tegenstelling met de traditie lijkt het 
jachtseizoen nu pas van start te gaan... 

De wijze waarop de VU-kommissieleden 
voor Buitenlandse Betrekkingen inspeelden 
op de Golfkrisis, de militaire zending naar 
Rwanda en de gebeurtenissen op de Tem
pelberg in Jeruzalem laat het beste verho
pen. Het wordt een goede jacht... 

Naast Jef Valkeniers in de senaat, staan ook de fraktieleklers Paul Van 
Grembergen in de Vlaamse Raad en Herman Candries in de kamer klaar voor 
het nieuwe parlementaire jaar. (fotos oann) 
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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, Kampioenschapslaan) 

- 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 ven/vachten. 

HAAL DE VLAAMSE WELP IN HUIS! 

'.tv^ms^i 
(foto R.S.) 

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! 
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PARA'S IN RWANDA 

R
WANDA werd na de eerste we
reldoorlog een Belgisch protek-
toraat en bleef dat tot in 1962, 
het jaar van zijn onafhankelijk
heid. Traditioneel bestond hier 
de tegenstelling tussen twee 
belangrijke stammen, de Tutsi's 
en de Hutu's. Van oudsher had
den de Tutsi's de macht en 
werden de Hutu's eerder be
schouwd als tweederangsbur

gers. In 1959 ontstond er echter een revolu
tie van de Hutu's tegen het Tutsigezag, met 
de stille medeplichtigheid van het Belgisch 
militaire gezag op dat ogenblik. Dit was niet 
zo onlogisch als men weet dat de Tutsi's 
slechts 15 tot 20 % van de bevolking uit
maakten terwijl de Hutu's met hun 80 tot 85 
% van de bevolking verstoken bleven van 
elke machtsdeelname. 

TUTSI'S EN HUTU'S 
Het gevolg van deze revolutie was echter 

dat heel wat Tutsi's ingevolge de moordpar
tijen over de grens vluchtten naar Oeganda, 
Tanzania, Zaïre en Burundi. Deze vluchtelin
gen zijn daar gebleven en hebben steeds de 
hoop gekoesterd eenmaal naar hun land te 
kunnen terugkeren. Gezien de enorme be-
volkingseksplozie in Rwanda zelf (7,5 mil
joen mensen op een oppervlakte die 90 % 
van ons grondgebied bedraagt) en gezien de 
bevolking voor méér dan 80 % moet leven 
van de landbouw was dit echter een moeilijke 
aangelegenheid. Bovendien stelden zich ook 
op het politieke vlak een aantal problemen. 
Kortom: de Rwandese regering was hele
maal niet gesteld op de terugkeer van deze 
Tutsivluchtelingen en hun nakomelingen. 

Vonge weeK is dan net onvermijdelijke 
gebeurd. Rwandese vluchtelingen die sinds 
enkele jaren deel uitmaken van het Oegan-
dese leger en meegeholpen hebben in de 
guerilla-oorlog om de huidige president Mu-
suveni aan de macht te brengen, zijn uit het 
Oegandese leger gedeserteerd en Rwanda 
binnengevallen. Deze inval was duidelijk 
goed voorbereid en de zogenaamde rebellen 
waren dan ook zwaar bewapend en getooid 
met Oegandese uniformen. 

PARA'S 
Vanaf 2 oktober werd de belgische rege

ring gekonfronteerd met de Rwandese vraag 
om militaire bijstand. Deze werd mondeling 
herhaald door de Rwandese president bij zijn 
doortocht in België op 3 oktober. De regering 
heeft gemeend niet te kunnen ingaan op de 
vraag om militaire bijstand ten aanzien van 

het gerezen binnenlands konflikt maar heeft 
wel beslist om binnen het kader van een 
humanitaire aktie een vijfhonderdtal para-
kommando's plus het bijbehorend logistieke 
materiaal naar Rwanda te sturen. Dat met de 
bedoeling onze landgenoten de nodige be
scherming te geven en hen in staat te stellen 
het land te verlaten. Deze aktie kwam er op 
neer dat het vliegveld ingenomen en be
schermd werd alsook alle toegangswegen tot 
deze luchthaven. De snelheid van deze be
slissing was noodzakelijk omdat men niet het 
risiko mocht lopen de luchthaven in handen 
te laten vallen van de rebellen. Dan zou elke 
evakuatie uitermate moeilijk zoniet onmoge
lijk zijn. De huidige regering wou blijkbaar 
niet dezelfde vergissing begaan van 1978 bij 
de interventie te Kolwezi toen de para's te 
laat kwamen omdat het vliegveld reeds in 
handen was van de rebellen. 

Vanaf het ogenblik dat onze para's ter 

In de Centraalafrikaanse Repu
bliek Rwanda vielen begin vori
ge week rebellen binnen met 
de bedoeling het huidige regi
me omver te werpen. 
Om de landgenoten ginder te 
beschermen stuurde de Belgi
sche regering parakomman-
do's naar Kigali. De traditionele 
tegenstelling tussen Hutu's en 
Tutsi's en het daaruit volgende 
vluchtelingenprobleem ligt aan 
de grondslag van een konflikt 
waarbij ook de buurlanden be-

I langen hebben. 

plaatse aangekomen waren ontstond er dan 
ook een grote opluchting bij de landgenoten 
die zich in Rwanda bevonden. De nodige 
vliegtuigen werden ter beschikking gesteld 
om landgenoten die wensten terug te keren 
ook dadelijk terug te brengen. Van de 1.630 
die zich bij het begin van de krisissituatie in 
Rwanda bevonden hebben tot op heden een 
400-tal gebruik gemaakt van deze mogelijk
heden. De aanwezigheid van de para's heeft 
een aantal landgenoten gerustgesteld waar
door deze niet geneigd zijn op dit ogenblik 
het land te verlaten. 

De vraag die zich stelt is of de interventie 
van de para's geen steun betekent aan een 
regime waarop de laatste maanden heel wat 
kritiek is losgebroken. De regeringsbeslis
sing is geen steun aan het regime maar 
duidelijk beperkt tot een humanitaire aktie 
ten voordele van onze landgenoten zoals 
eerste minister Martens uitdrukkelijk ver
klaarde in de Kamer. Anderzijds moet men 

Minister van Ontwikkelingssamen
werking André Geens beloofde maat
regelen te treffen om de kontrakten 
van de uit Rwanda teruggekeerde 
koöperanten voorlopig gewoon te la
ten verderlopen. 

wel weten dat het bestaande regime in 
Rwanda, alhoewel een eenpartijsisteem, in
ternationaal erkend wordt als één van de 
betere in Afrika; Inderdaad, in Rwanda wer
den geen prestigeprojekten gerealiseerd, 
heeft de politieke klasse zich niet verrijkt 
zoals in vele andere landen wel het geval is 
en de korruptie is er zeer beperkt. 

STEUN AAN 
HET REGIME? 

De huidige problemen hebben wellicht ook 
te maken met de uitermate slechte ekonomi-
sche situatie van Rwanda. Die is in hoofd
zaak te wijten aan het ineenstorten van de 
koffie- en teeprijzen op de internationale 
markt, gekombineerd met onvoldoende re
gens het vorige jaar. Daardoor was er een 
geringe oogst en is er hongersnood ont
staan. Voor een land dat geen andere devie-
zeninkomsten heeft dan deze afkomstig van 
koffie en tee is een dergelijke situatie moeilijk 
zoniet totaal onoverbrugbaar zonder buiten
landse hulp. Het is dan ook niet te verwonde
ren dat in dergelijke omstandigheden er 
kritiek komt op de regering alhoewel ook 
deze strikt genomen geen invloed heeft op 
de talrijke faktoren die vooral van buiten de 
grenzen afkomstig zijn. 
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LANDUIT 

OEGANDA 
MEDEPLICHTIG? 

Van bij het begin van de moeilijl<heden 
werd luidop de vraag gesteld in hoeverre 
Oeganda betrokken was in dit konflikt. Was 
het immers niet eigenaardig dat zowel de 
Oegandese als de Rwandese president zich 
op het ogenblik van de problemen in New 
York bevonden? Is het hoedanook niet ei
genaardig dat zovele soldaten het Oegande
se leger kunnen verlaten, voorzien van uitge
breide bewapening zonder interne mede
plichtigheid? De Oegandese regering heeft 
zich gehaast om te ontkennen dat zij op 
enigerlei wijze betrokken was of steun zou 
verlenen aan de rebellen die Rwanda zijn 
binnengevallen. Het is echter nuttig te weten 
dat de rebellenleider dezelfde man is die 
gedurende vele jaren samen met de huidige 
Oegandese president een guerilla-oorlog 
heeft gevoerd tegen het vorige Oegandese 
regime. Eigenlijk is de huidige Oegandese 
president aan de macht kunnen komen 
mede dankzij de huidige rebellenleider in 
Rwanda; De verklaringen van de Oegandese 
president die op 7 oktober in Brussel een 
perskonferentie gaf zijn op zijn zachtst uitge
drukt dubbelzinnig. Ook hij ontkent enige 
betrokkenheid. Maar anderzijds stelt hij dui
delijk dat de rebellie te wijten is aan de 
vluchtelingen buiten Rwanda en de ontevre
denheid in het binnenland en eist hij indirekt 
bepaalde rechten op voor de Rwandese 
vluchtelingen. In principe kan men tegen 
deze stelling weinig inbrengen wanneer men 
het probleem van buitenaf bekijkt. Doch 
wanneer men de plaatselijke situatie beter 
kent weet men dat grenzen in Afrika niet 
hetzelfde betekenen als bij ons. Stambetrok-
kenheid kent geen grenzen en In de dialek-
tiek van de Afrikaan is de vingerwijzing 
duidelijk dat de Oegandese president ten
minste simpatie koestert voor de aktie van 
zijn vroegere kompaan. 

ZAÏRESE 
BETROKKENHEID 

Het grote gevaar dat Rwanda bedreigt is 
een interne afrekening tussen de twee be
langrijkste stammen. Dat kan tot heel wat 
bloedvergieten aaleiding geven en deze on
rust kan eveneens overslaan naar het buur
land Burundi, waar dezelfde rassentegen
stellingen bestaan. Dit alles kan leiden tot 
een belangrijke destabilisatie In dit Centraal-
afrikaanse gebied, wat in elk geval ten nade
le uitvalt van de gewone burger. Het is des te 
erger omdat het stammenonderscheid tus
sen Hutu's en Tutsi's niet altijd even duidelijk 
is; er bestaan heel wat gemengde huwelij
ken en de stammenverwantschap wordt 
overgedragen langs de lijn van de vader. 

Er werden heel wat wenkbrauwen gefronst 
toen bekend geraakte dat ook duizend Zaïre
se para's in Kigali waren toegekomen om de 
Rwandese strijdkrachten terzijde te staan. 
Alhoewel de Zaïrese para's toegekomen zijn 
op het verzoek van de Rwandese president 
kan men toch heel wat vragen stellen bij 
deze interventie. We weten wel dat er een 
interregionaal akkoord bestaat tussen Rwan
da, Burundi en Zaire in het kader van „de 
ekonomische gemeenschap van de grote 
meren" maar de aanwezigheid van het Zaï
rese leger op Rwandees grondgebied moet 
ons tot grote voorzichtigheid aanmanen en is 
een bijkomend gevaar voor de destabilisatie 
in de hele regio. Uit diverse berichten blijkt 
immers dat Zaïre zich niet zou beperken tot 
de ordehandhaving. De Zaïrezen zouden 
rechtstreeks tussenkomen in het binnen-

fronteerd met de terugkeer van talrijke koöp-
eranten, wat staat er met deze mensen te 
gebeuren? 

Door sommigen werd immers gezegd dat 
deze koöperanten kontraktbreuk pleegden 
en dus grote moeilijkheden zouden tegemoet 
gaan. Onze minister van Ontwikkelingssa
menwerking, André Geens, heeft onmiddel
lijk geruststellende verklaringen afgelegd: hij 
verklaarde dat dit een geval was van heir-
kracht en de teruggekeerde koöperanten 
geen duimbreed in de weg zou gelegd wor
den. Onze minister beloofde de nodige admi
nistratieve maatregelen te treffen om de 
kontrakten voorlopig gewoon te laten verder-
lopen alsof er niets aan de hand was en de 
toestand in de komende weken te evalueren. 
Hij verklaarde dat van deze koöperanten 
natuuriijk verwacht wordt dat zij naar Rwan-

Belgen en Fransen wachten op hun vertrek met de C 130 uit Kigali. 
(foto Reutar) 

lands konflikt, wat problemen kan opleveren 
met andere buurstaten. De aanwezigheid 
van het Zaïrese leger stelt bijkomende vra
gen in andere milieus over de militaire aan
wezigheid en de wijze waarop wij eventueel 
met de Zaïrezen zouden samenwerken. Tot 
dusver is van dergelijke samenwerking geen 
sprake maar grote voorzichtigheid is hier 
geboden. 

DE TERUGGEKEERDE 
KOÖPERANTEN 

Kort na de Zaïre-krisis en de eksodus van 
onze koöperanten uit Zaïre wordt onze ont
wikkelingssamenwerking opnieuw gekon-

da terugkeren zodra de toestand veilig is en 
de nodige garanties voor hun veiligheid kun
nen gewaarborgd worden. Op de vraag hoe
lang deze voorlopige situatie kan blijven 
duren antwoordde minister André Geens dat 
gedurende enkele weken kan afgewacht 
worden hoe de situatie evolueert. Vervolgens 
kunnen definitieve maatregelen getroffen 
worden, die gelijktopend zijn met deze die 
voor de Zaïrese koöperanten werden voor
zien. Onze minister sprak hierbij de hoop uit 
dat de toestand snel zou worden opgeklaard 
en de koöperanten kunnen terugkeren. De 
talrijke projekten die in Rwanda worden uit
gevoerd ten gunste van de plaatselijke bevol
king mogen immers niet in het gedrang 
komen. Er kan uiteraard van terugkeer enkel 
sprake zijn wanneer er voldoende waarisor-
gen bestaan voor de veiligheid van onze 
landgenoten. 
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WIJ IN EUROPA 

REGENBOOGFRAKTIE 
BEZOEKT BASKENLAND 

Eind oktober worden in Baskenland regio
nale verkiezingen georganiseerd. Carlos Ga-
raikoetxea, de leider van Eusko Alkartasuna, 
nodigde de leden van de Regenboogfraktie 
uit voor een studiebezoek aan Baskenland. 
Vooraf had ook een bureauvergadering van 
de Europese Vrij Alliantie plaats. Willy Kuij-
pers en Jaak Vandemeulebroucke vertegen-
wfoordigden er de Volksunie. Het geheel 
vormde de inzet van de verkiezingskampan
je in Baskenland. Een kampanje die bijzon
der geanimeerd zal verlopen, mede omwille 
van het feit dat verwacht wordt dat de Spaan
se PSOE een deel van haar pluimen zal 
verliezen, dat terwijl de Partido Popular (Kon-
servatieven) voor het eerst sinds de dood van 
Franco op een fikse verkiezingswinst lijkt af 
te stormen. 

Op zondag 30 september woonde de EVA-
delegatie de openingsmeeting van Eusko 
Alkartasuna in het teater van Donostia (San 
Sebastian) bij. De ruim 1.500 aanwezigen 
luisterden er naar toespraken van de aanwe
zige EVA-partners. De slotspeech van Garai-
koetxea werd — zoals het hoort — beëindigd 
met een nog steeds ontroerend en aangrij
pend Baskisch nationaal volkslied. 

FAGOR 
Onder massale persbelangstelling (drie 

perskonferenties en twee TV-kanalen) leer
den de leden van de Regenboogfraktie Bas
kenland kennen. Daarbij ontbrak uiteraard 
niet het bezoek aan Mondragon: de voor-
beeldkoöperatieve die in de zeventiger jaren, 
onder meer onder impuls van de Volksunie
jongeren, in Volksunierangen als praktisch 
voorbeeld gold van integraal federalisme. 
Mondragon groeide ondertussen uit tot een 
reuzengeheel waar ondemeer de groep FA
GOR (hulshoudapparatuur zoals keramische 
kookpotten, wasmachines, keukens, koel
kasten,...) een belangrijke rol speelt. 

De groep ontmoette verder vertegenwoor
digers van landbouwers en vissers. En ook 
werkgevers en werknemers ontbraken uiter
aard niet op het appel. Tegen deze achter
grond was de ontmoeting met de Baskische 
Nationalistisch Vakbond bijzonder interes
sant, ondermeer omdat deze opkomt voor de 
regionalisering van de Sociale Zekerheid in 
Spanje. 

Al bij al een bijzonder leerrijke week, ook al 
omdat we onder de indruk kwamen van de 
vastberadenheid van het Baskisch nationa
lisme om hef recht op zelfbeschikking binnen 
de Spaanse staat maksimaal te gebruiken, 
zoniet uit te breiden. 

V.l.n.r. de Europarlementsleden Christensen, Björnvig, Melis, Sandbaek, 
Blaney, Vandemeulebroucke, Ewing, Moretti, Garaikoetxea en Simeoni. 

BASKISCHE 
NATIONALISTISCHE VAKBOND 
WIL SOCIALE ZEKERHEID 
FEDERALIZEREN 

(BS) 

In de rand van de EVA-bijeenkomst in 
Baskenland hadden wij een gesprek met de 
heer Olierreta, sekretaris-generaal van de 
Baskische Nationalistische Vakbond ELA. 

WIJ: Uit onze gesprekken met Baski
sche arbeiders, maar ook met een delega
tie van de werkgevers valt op hoe sterk 
het Baskisch sindikalisme In de maat
schappij Is geworteld. Hebt u daar een 
verklaring voor? 

Olierreta: „Het Baskisch nationalisme 
slaagde er van in den beginne in aan te 
sluiten bij de sociale realiteit en bij de arbei
dersbeweging. In 1911 werd de ELA opge
richt. Het Is een nationalistische vakbond die 
probeert de uitdrukkingsvorm te zijn van het 
Baskische volk. Nationalisme is immers 
meer dan alleen maar de uitdrukking van een 
kuituur 

In 1933 sloot de ELA aan bij de Internatio
nale Unie van Kristelijke Vakbonden. Natio

nalisme mag immers niet op zichzelf geslo
ten zijn maar moet permanent op zoek gaan 
naar internationale uitwisseling. Wij sloten bij 
de kristelijke Internationale aan omdat de 
oorsprong van het Baskisch nationalisme 
kristelijk is. Onze oorsprong ligt mee in de 
sociale leer van de kerk. Dat is een histori
sche gegevenheid. Maar eerst en vooral zijn 
we echter nationalisten." 

WIJ: Hoe is jullie verhouding tot andere 
vakbonden? 

Olierreta: „Ondanks enorme tegenstand 
van ondermeer de Algemene Unie van Werk
nemers en de Spaanse rechterzijde werd de 
ELA in de jaren '34-'35 de belangrijkste 
vakbond van Baskenland. 

Na WO II was de ELA mede-oprichter van 
de Wereldvakbondsorganisatie. Sinds 1973 
participeren wij in de werkzaamheden van de 

(lees verder biz. 21) 
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WIJ IN EUROPA 

NEDERLANDSE POLITIE-
ARTS UIT SERVIË GEZET 

P
OLITIE-ARTS Barend Cohen 
maakt zich grote zorgen over de 
medische toestand in Kosovo. 
„Meer dan 300 werkers in de 
gezondheidszorg zijn ontslagen, 
bijna allemaal Albanezen. De fa
milie heeft daarom in veel geval
len de patiënten maar opge
haald, zelfs doodzieke mensen 
werden meegenomen. Jonge 
vrouwen durven nauwelijks in 

het ziekenhuis te bevallen, de meeste medi
cijnen zijn op. Hele ziekenzalen zijn leeg, en 
de Servische politie treedt streng op tegen 
ontslagen medici die pogen om hun praktijk 
illegaal voort te zetten." 

„ALBANESE Z W I J N E F 
In opdracht van de Helsinki-Federatie 

vroeg Cohen de nieuwe direkteur van het 
ziekenhuis van Pristina, een IVIontenegrijn, 
om een verklaring voor het ontslag van 61 
medische specialisten. „M/y werd eerst ver
teld dat de artsen niet-kompetent bleken te 
zijn." Cohen hechtte weinig geloof aan het 
verhaal dat tientallen artsen met jarenlange 
ervaring van de ene dag op de andere 
kollektief „onbetrouwbaar" zouden zijn en 
vroeg door. „Het is toch duidelijk", zei de 
Montenegrijn, „die Albanese zwijnen willen 
ons Kosovo afpakken". 

Praten met de Servische autoriteiten over 
de mensenrechten in Kosovo is volgens 
Cohen zeer moeizaam. De Nederlandse arts 
vroeg, zoals het een objektief waarnemer 
betaamt, de Serven ook om dokumenten 
inzake de mishandeling van de Servische 
minderheid door de etnische Albanezen. 

De zogenaamde bedreiging van de Serven 
door de Albanezen was vorig jaar het alibi 
van de Serven om eenzijdig een einde te 
maken aan de autonomie van Kosovo. 

Cohen: „Verschillende autoriteiten, maar 
ook veel gewone mensen, spraken over 
moorden en verkrachtingen door Albanezen. 
Na herhaald vragen tjleek er geen enkel 
dokument te bestaan van zelfs maar één 
moord of verkrachting. Ook het verhaal dat 
veel Servische agenten gewond zijn geraakt 
bij rellen in Pristina klopte niet. Vertegen
woordigers van Albanese mensenrechten
organisaties bezaten wel uitvoerige doku-
mentatie over het mishandelen van onschul
dige burgers door de Servische politie." 

Cohen was in Kosovo voor het bijwonen 
van de staking van 3 september, waarbij veel 

Politie-arts Barend Cohen uit Kosovo gezet 

geweld werd verwacht. Lichamelijk geweld 
bleef uit, maar in tegenstelling tot eerder 

Langzaam maar zeker raakt in 
West-Europa bekend welk 
sclirikbewind de repubiiek Ser
vië momenteel In Kosovo voert. 
Willy Kuijpers en Karel Van 
Reeth hebben daar een belang
rijke bijdrage aan geleverd. De 
Servische autoriteiten schud
den op 6 september j.l. zelf de 
media wakker, door een dele
gatie van de Helsinki-Federatie 
voor Mensenrechten als perso
nae non-grata het land uit te 
schoppen. 
Het motief voor het uitwijzen 
was „het smokkelen van ge
neesmiddelen". De Servische 
politie doelde daarbij op 30 kilo 
medicijnen die de Nederlandse 
gerechterlijk geneeskundige 
Barend Cohen, lid van de dele
gatie, als noodhulp bij zich 
droeg. 

mijnwerkers en fabrieksarbeiders. In Pristina 
en veel andere plaatsen verzegelde de Servi
sche politie alle winkels, kroegjes en restau
rants die dicht bleven met rode lak. „Ik 
waande me bij een pogrom in de middeleeu
wen. Het was zeer beangstigend. Tegelijker
tijd kreeg ik een enorme bewondering voor 
de Albanezen, omdat ze zo rustig bleven." 

POGROM 

gemaakte afspraken gingen de Serven op
nieuw over tot het massaal ontslaan van 

De Nederlandse politie-arts voelt zich naar 
eigen zeggen ,,gegneft, gekrenkt en bele
digd" door zijn arrestatie. Cohen was sinds 
december vorig jaar zes maal in Kosovo voor 
het bijwonen van het proces in Leskovac 
tegen elf cipiers die hun Albanese gevange
nen op een gruwelijke wijze mishandelden. 
De daders kwamen er zonder enige sanktie 
vanaf met een berisping wegens „onzorgvul
digheid tijdens de arbeid". 

Cohen heeft geen aanleiding om te den
ken dat er sindsdien veel verbeterd is in de 
Servische gevangenissen en politieburo's, 
maar is gemotiveerder dan ooit om door te 
gaan met zijn werk. De gerechterlijke ge
neeskunde weet zeker dat hij terug gaat naar 
Kosovo... 

Onno P. Falkena 

15 WIJ - 12 OKTOBER 1990 



OMSLAGVERHAAL 

VAN TAALGROEP 
TOT NATIE 

D
E ontdekking van Kanada is het 
werk van Fransen. Zij vond 
plaats niet lang nadat Colombus 
voet op Amerikaanse grond zet
te. De eigenlijke kolonisering, 
met de stichting van de stad 
Quebec, kwam pas in het begin 
van de 17de eeuw op gang. De 
Fransen vestigden zich hoofdza
kelijk langs de benedenloop van 
de Saint-Laurent-stroom. Toen 

de Engelsen, vanuit wat nu gemeenlijk 
„Amerika" of „Verenigde Staten" wordt ge
noemd, het toenmalige Nouvelle France ver
overd hadden (1763), veranderde het land 
van naam. Sedertdien heet het Kanada. 

Als gevolg van de nederlaag trok de bo
venlaag terug naar Frankrijk. Zestigduizend 
weinig ontwikkelde maar zeer kinderrijke, 
aartskatolieke Franse boeren en woudlopers 
bleven achter. Zij kenden nooit de hervor
mingen noch de verschrikkingen van de 
Franse revolutie en zijn heden ten dage 
verhonderdvoudigd (ongeveer 6 miljoen). 

HERKENBARE 
TOESTANDEN 

Waren de Fransen bijna ongeletterd te 
noemen, vele Engelsen waren dat ook. Fran
sen en Engelsen stonden aanvankelijk te
genover elkaar als gelijken. Wel waren de 
Engelsen de bazen, maar zij beschouwden 
noch behandelden de Fransen als minder
waardigen ; wat ze wel deden met Indianen 
en Eskimo's. Deze groepspsichologische 
verhoudingen zijn van enorm belang in het 
leven van volkeren. 

In Kanada hielpen zij de Fransen een tijd 
lang het hoofd boven water houden. Daarna 
redden deze zich door afzondering in een 
landelijk leven, afgeschermd tegen verengel
sing door hun rooms-katoliek geloof. Toen 
echter de industrialisering ook Kanada bin
nentrok, geraakten zij van de wereld hele
maal vervreemd. Niet alleen het bestuur 
maar ook handel en nijverheid, het hele 
zakenleven, werd vanzelf Engels. Pas on
langs, in dfr zestiger jaren, kwam hierin 
verandering door een beweging die men 
goed met de Vlaamse kan vergelijken: voor 
herwaardering van eigen aard, meester
schap in eigen huis, zelfbestuur (en Franse 
regimenten!); tegen achterstand, achteruit
stelling, stoffelijke en geestelijke kolonise
ring. 

In die tijd kwamen Frans-Kanadese mili
tanten in België inspiratie zoeken voor een 
oplossing. Zij klopten aan bij het FDF, maar 
belandden uiteindelijk bij de Vlaamse Volks
beweging. Zij verklaarden dat hun situatie op 
die van de Vlamingen in Belgiè geleek, en 

„Les Frangais avec Ie senti
ment que leur culture leur suf» 
fit, les Anglais avec la convic
tion que leur culture sufflt aux 
autres" (prof. P. de Bie, 1946) 
Vrij vertaald betekent dit dat de 
Fransen het gevoel hadden dat 
voor hen het behoud van hun 
kuituur volstond, en dat de En
gelsen ervan overtuigd waren 
dat hun kuituur voor de ande
ren volstond. 

die van de Walen op de plaats die de 
Engelsen in Kanada innamen. Vanzelfspre
kend gaat het hier om sociologische en met 
om getallenvergelijkingen: in Kanada wonen 
meer dan dubbel zoveel Engelsen als Fran
sen. 

Zonder in biezonderheden te vervallen, is 
het voor een begrip van de toestand toch 
belangrijk te weten dat de Fransen niet over 
heel Kanada verspreid wonen. Zij bevolken 
hoofdzakelijk de provincie Quebec, vormen 
een sterke minderheid (34%) in de zuid
waarts aangrenzende provincie New Bruns
wick en een kleine minderheid in de westelij
ke buurprovincie Ontario (5%). Verder leven 
er een heel aantal Fransen over de zeven 
andere provincies verspreid. Ze wonen dus 
grotendeels gegroepeerd. Nochtans kan 
men in Kanada geen taalgrens trekken zoals 
in België. Ook is Quebec niet zuiver Frans. 
Er wonen wel 20% Engelsen of verengelste 
inwijkelingen. Dit bemoeilijkt het autonomis-
tische streven van de Fransen des te meer 
daar deze verspreid wonende Engelsen tot 
de bovenlaag behoren. 

TWEETALIGHEID GEEN 
OPLOSSING 

Het belet de Fransen met, te streven naar 
een volledig Franstalige provincie. Daarin 
verschillen ze dan weer van de brave politiek 
die de flaminganten, zeker de Vlamingen, 
steeds gevolgd hebben. Ze willen een Frans 
Quebec, een Franse provincie, deelstaat. 
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autonoom gebied, zo mogelijk een onafhan-
kelijlte staat. 

Eerste minister Trudeau, zelf half Frans, 
trachtte einde der zestiger jaren olie op de 
golven te gieten door Kanada een veralge
meende tweetaligheid op te dringen. Na de 
eerste wereldoorlog mislukte in België een 
dergelijke poging omdat de Walen, de groep 
die de macht bezat, er niet van wilde weten. 
Zo ook mislukte deze poging in Kanada 
omdat de Engelse burokratie, die daar de 
macht bezit, deze poging saboteerde. 

Vernederende, diskriminerende en tot ver
engelsing leidende toestanden werden door 
die tweetaligheid (die in de Engelse provin
cies niet nageleefd werd) in Quebec zelf 
nauwelijks verbeterd: drie keren meer Fran
se soldaten dan officieren, bijna dubbel zo
veel Engels kaderpersoneel in het bedrijfsle
ven, hoge werkloosheid, gemiddeld lager 
inkomen enz. Wij kennen dat. 

De Fransen waren dan ook niet zoet te 
houden met tweetalighekl. Er ontstond een 
sterke stroming voor Franse eentaligheid, 
politiek vertaald in de Parti Québecois van 
René Levesque. In 1976 behaalde deze de 
volstrekte meerderheid in het deelparlement. 
Een jaar later reeds kwam een scherpe 
taalwet, een ware „keure van de Franse 
taal" (Charte de la langue Frangaise) tot 
stand. Deze gaat nog een stuk verder dan de 
nochtans in vakkringen als perfektionistisch 
geldende Belgische taalwetgeving. Zij be
strijkt het hele openbare en een deel van het, 
althans in onze ogen, privéleven (de handel 
bvb.). Zij gaat uit van het standpunt dat Frans 
de eigenlijke officiële taal wordt van Quebec; 
Engels blijft niet meer dan geduld. Het be
schikt over krap toegekende „faciliteiten". 

NAAR EENTALIGHEID 
EN VERDER 

Vele Engelsen gruwden daar van, al besef
ten zij dat er „iets" moest gebeuren (zitten 
ook daar geen parallellen met België?). Snel
ler dan de Vlamingen kregen de Frans-
Kanadezen door dat zelfs deze taalwet niet 
volstond om hen te beveiligen als groep. Zij 
gingen beseffen dat zij niet in een taalkwes
tie maar in een nationaliteitenkwestie gewik
keld zaten, gepaard met een sociale kwestie 
(binnen eenzelfde staat vallen die praktisch 
altijd samen). 

In 1979 kwam zelfs de federale regering tot 
het inzicht dat Kanada een staatshervorming 
nodig heeft: niet wat meer decentralisatie 
voor de tien provinciën, maar een gloed
nieuw associatie-verdrag tussen het Franse 
en het Engelse volksdeel van Kanada. 

In 1980 werd een referendum georgani
seerd over de vraag of de Fransen wensten 
dat de regering van Quebec met die van 
Kanada onderhandelt over een of andere 
soevereiniteitsassociatie, d.i. praktisch de 
onafhankelijkheid. De kiezers wezen dit af 
met 59,5%. Trekt men van de neen-stem
mers de Engelse minderheid af dan betekent 

dit dat de Fransen er ongeveer in twee 
gelijke helften verdeeld over dachten. M.a.w. 
de meeste Fransen wilden wel een Frans 
Quebec, maar slechts de helft ervan kop 
eigen benen. Zouden we in Vlaanderen aan 
de helft geraken? 

NATIONALISTISCHE 
STROOMVERTRAGING 

Blijft Frans-Kanada dus toch binnen de 
Kanadese federatie, de verantwoordelijke 
politici hebben niettemin begrepen dat de 

Gewezen eerste minister Trudeau 
mislukte in de jaren zestig in zijn plan 
om Kanada een veralgemeende twee
taligheid op te dringen, (toto archief) 

Fransen meer nodig hebben dan taalrech-
ten, zelfs voor hun buiten-Québecse minder
heden. Want, tussen haakjes, hoe zeer zij 
ook de Engelsen uit Quebec willen buiten 
werken, andersom steunen ze volop hun 
eigen mensen in de aangrenzende provin
ciën. 

Sedert 1980 dus is in Kanada een zoek
tocht bezig naar een grondwetswijzioinq die 
zowel de konservatieve Engelsen ais de — 
ook op sociaal vlak — progressieve Fransen 
kan bevredigen. Want al verloor René Leves
que zijn referendum, kort nadien won hij de 
verkiezingen. Zijn Parti Québecois echter 
ging een andere weg op: zoetjesaan werd zij 
meer beleidspartij dan uitzaaister van het 
eigen gedachtengoed. En de eerste ekstre-
misten scheurden af. 

In februari 1984 weigerde de provincie 
Manitoba het Frans als tweede officiële taal 
te erkennen (voor 50.000 Fransen). Het ver
sterkte de stelling van Levesque dat voor de 
Fransen in Kanada geen heil is buiten (een 
zo mogelijk onafhankelijk) Quebec. Inmid
dels nam de fransgezinde regering van Que
bec maatregelen ter beteugeling van de 
sociale taalgrens, maatregelen die geïnspi
reerd zijn door ons „septemberdekreet". 

Ook belette zij de Engelse hoofdstad Qttawa, 
over te lopen in Frans gebied. 

Voelden de Fransen zich daardoor vol
doende beveiligd ? Feit is dat ze in januari 
1985 op een buitengewoon PQ-kongres met 
twee derden René Levesque bleven steunen 
die verklaarde zijn aandacht van de onafhan
kelijkheid naar de sociaalekonomische pro
blematiek te willen verleggen. Het andere 
derde scheurde af en stk:htte de RDI (Ras-
semblement démocratique pour l'lndépen-
dance). 

Een andere verklaring voor verminderd 
onafhankelijkheidsstreven is zeker het ver
trek van ruim 100.000 Engelsen. Zij konden 
de afbraak van de sociale taalgrens moeilijk 
venwerken, en evenmin een aantal strenge 
taairegelingen, zoals het verbod van Engels 
in winkels en reklame. Het gevolg was een 
duidelijke ekonomische verzwakking van 
Quebec. Vervroegde verkiezingen einde 
1985 veegden de Parti Québecois van de 
kaart, nadat haar voorman Levesque ontslag 
had genomen. De zgn. centralistisch gezin
de liberalen o.l.v. Bourassa namen het be
wind over. 

KANADA IN DE KNEL 
Het belette niet dat dezelfde heer Bouras

sa op 3 junl l 987 na moeizame besprekingen 
over de grondwetswijziging heel wat winst
punten wist binnen te halen: verhoogde 
bevoegdheid inzake inwijking, vetorecht voor 
elke grondwettelijke wijziging van de federa
le struktuur, financiële kompensaties enzo
voort. Ook de andere negen provinciën zou
den deze bevoegdheden toebedeeld krijgen. 
Quebec echter zou uitdrukkelijk erkend wor
den als „een afzonderlijke samenleving" en 
zijn parlement en regering als „dragende de 
zorg voorde bescherming en de bevordering 
van dit afzonderlijke karakter". Het akkoord 
van Meecfi Lake, genoemd naar het meer 
waar het gesloten werd, kreeg al gauw de 
status van een politiek begrip: de uiteindelij
ke instemming van de rebellerende belle 
province om opnieuw in het Kanadese gareel 
te lopen. 

Er werd echter te vroeg gejuicht. Overeen
gekomen was immers dat het akkoord zou 
vervallen indien het niet in 1990 door alle 
provinciën, lees deelstaten, zou bekrachtigd 
zijn. Welnu, Manitoba, New Foundland en 
New Brunswick hebben deze bekrachtiging 
geweigerd. Zij wensen Quebec te zien als 
een deelstaat gelijk een andere, niet als de 
Franse volksgroep die samen met de Engel
se de konfederatie uitmaakt. 

Op zaterdag 23 juni laatstleden trok Ro
bert Bourassa zich dan ook terug uit een 
„gediskrediteerd grondwettelijk proces" en 
kondigde aan dat hij, van dan af, met Ottawa 
nog slechts op voet van gelijkheid zou onder
handelen. Ook in Kanada heeft een meerder
heid dus moeite met een zakelijke opvatting 
van het staatsburgerschap, met het onder
scheid tussen volk en staat. 

Karel Jansegers 
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QUEBEC: WAT WE ZELF 
DOEN, DOEN WE BETER 

H
ET eerste wat je als Nederlands
talige opvalt wanneer je met 
Québecois praat, is het rare, 
soms zelfs onverstaanbare 
Frans dat ze spreken. Het Frans 
heeft zich in Kanada op een 
andere wijze ontwikkeld dan het 
Frans in Europa. Je kan het nog 
het best vergelijken met het ver
schil in Nederlands tussen een 
Noord- en een Zuidnederlander, 

of verder weg, een blanke Zuidafrikaan en 
,,ons" Nederlands. 

ENGELS LEREN? 
Het verschil in de uitspraak van het Frans 

was ook het eerste dat Sophie Bouliane, 
Louise Carle, Nathalie Rhéaum en Caroline 
Roberge bij hun aankomst in Brussel opviel. 
De vier meisjes hebben aan de Université 
Laval in Quebec architektuur gestudeerd. De 
studies omvatten een stage van twee jaar. 
Sophie, Louise, Nathalie en Caroline beslo
ten die stage aan te grijpen om wat buiten
landse ervaring op te doen. Op goed geluk 
vertrokken ze naar Londen, met de bedoe
ling om er hun Engels bij te vijlen. De 
arbeidsplaatsen voor architekten zijn in de 
Engelse hoofdstad echter zeer schaars, en 
het viertal belandde uiteindelijk in Brussel. 
Hier verblijven ze nog tot april, en dan zien ze 
wel. 

WIJ: Jullie wilden naar Londen gaan om 
jullie Engels wat bij te vijlen. Hebben jullie 
in Kanada dan geen Engels geleerd? 

Sophie: „Ja, het Engels was verplicht op 
school. Maar ik kan niet zeggen dat ik 
vloeiend Engels spreek. Ik heb het in Quebec 
immers nooit nodig. Misschien dat ik zo'n 
twee keer per jaar een paar woordjes Engels 
spreek, om de weg uit te leggen aan Ameri
kaanse toeristen." 

Caroline: „Het is zelfs zo dat onze ouders 
en grootouders gewoon geen woord Engels 
spreken. Je mag niet vergeten dat Quebec 
54 keer groter is dan België, wat inhoudt dat 
het kontakt tussen Québecois en Engelstali
ge Kanadezen van buiten Quebec niet zo 
voor de hand 110. En in Quebec is ongeveer 
90% van de bevolking Franstalig." 

WIJ: Volgens opiniepeilingen zou een 
meerderheid van de inwoners van Quebec 

-„ÖST 

De redaktie was aangenaam getroffen door het grote zelfbewustzijn waarmee 
onze vier Québecse gasten Sopfhie, Nathalie, Louise en Caroline voor hun taal 
en kuituur opkwamen. (foto sec) 

momenteel voorstander zijn van de af
scheiding. Dat was in 1980 nog niet het 
geval: toen wou 59% dat alles bij het oude 
bleef. Wat is er sindsdien veranderd? 

Wegens budgettaire redenen 
was het ons onmogelijk om de 
sfeer in Quebec zelf te gaan 
opsnuiven. Een toeval bracht 
ons gelukkig in kontakt met 
vier vrolijke melden uit de Fran
se provincie van Kanada die In 
Brussel stage doen op een ar-
chitektenburo. Het viertal toon
de zich bereid om ons over hun 
provincie te woord te staan, 
wat ons toch een beetje het 
gevoel gaf op reis te gaan. Een 
botsing van de kuituren kon je 
het gesprek niet noemen. Men 
zegt Immers van Quebec dat 
het ergens tussen de Europese 
en de Amerikaanse kuituur in 
ligt. En men zegt ook dat de 
Québecois zowat de Vlamingen 
zijn van Kanada. De jongste 
jaren is hun zelfvertrouwen 
sterk toegenomen, samen met 
hun ekonomische macht. „Wat 
we zelf doen, doen we beter", 
de slogan van Vlaams premier 
Gaston Geens, weerklonk wel 
niet letterlijk, maar was steeds 
voelbaar aanwezig. 

Nathalie -.„We voelen ons veel zelfbewus
ter nu. We weten waartoe we in staat zijn. 
Quebec kan zich op dit moment zelf bered
deren. Het is nu eigenlijk de rest van Kanada 
dat Quebec nodig heeft. We willen ons niet 
onmiddellijk afscheiden van Kanada, maar 
we venvachten wel van Kanada dat het onze 
kulturele eigenheid en onze wil om die te 
behouden en beschermen respekteert." 

Sophie: „/4/s Kanada dat niet doet, zijn we 
weg, zo denkt iedereen erover." 

Caroline: „De laatste tendens is nu een 
staatsbestel waarbij Quebec politiek afhan
kelijk wordt, maar wel nog dezelfde munt 
houdt als Kanada." 

Louise: „Quebec is een van de rijkste en 
ekonomisch sterkste provincies van Kanada. 
Als de andere provincies onze eigenheid niet 
willen respekteren, moeten zij dat weten. 
Maar indien ze dat wel doen, dan zijn wij 
bereid om solidair te zijn met de minder 
fortuinlijke provincies." 
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TAALWEÏÏEN 
WIJ: Quebec heeft een zeer strikte taai

wetgeving, is die nodig? 

Sophie: „Ja. Het Frans was in Quebec op 
een spektakulaire manier aan het achteruit
gaan. Trouwens nu nog worden er door de 
Québecois ontzettend veel taal- en schrijf
fouten gemaakt. Bij de toelatingsproef Frans 
aan de universiteiten mislukt 60% van de 
Franstaligen. De mensen zagen het nut met 
meer in om korrekt Frans te spreken en te 
schrijven. Daar is nu dankzij de bescherming 
van de taalwetten opnieuw verandering in 
het komen. De mensen kennen hun moeder
taal beter, maar vreemd genoeg zijn er nu 
meer dan vroeger tweetaligen Frans-En
gels." 

Louise: „Maar ook de tweetaligen staan 
sterk op hun kulturele identiteit." 

Caroline -.„In Quebec zelf is alles officieel 
tweetalig. Daarbuiten echter, waar nog zo'n 
kleine 20% van het totaal aantal Franstaligen 
in Kanada woont, is de bescherming van het 
Frans miniem." 

Nathalie: „Voor jullie lijken die taalwetten 
misschien overdreven streng..." 

WIJ: Helemaal nieti 

Nathalie: „...maar er is een groot verschil 
tussen Europa en Noord-Amerika. Quebec 
vormt in dat reusachtige Noord-Amerika een 
klein eilandje waar Frans gesproken wordt, 
temidden een reusachtige Engelstalige 
meerderheid. Europa is al eeuwenlang ge
wend aan grote taal- en kulturele verschillen. 
De meertaligheid is er beter ingeburgerd, en 
ook het respekt voor andermans taal en 

De skyline van Montreal geeft het beeld dat Quebec graag van zichzelf 
ophangt: een moderne, toekomstgerichte en welvarende natie. 

kuituur. Alle immigranten in Quebec bvb. 
zullen liever Engels leren dan Frans, omdat 
ze met dat Frans maar terecht kunnen bij die 
6,5 miljoen Franssprekenden in Quebec. Zo 
raakt onze taal en kuituur makkelijker in de 
verdrukking." 

DUUR BIER 

Volksdans is in Quebec nog zeer populair. Deze groep is gekleed volgens de 
traditionele Bretoense kledij van de eerste kolonisten in Kanada. 

WIJ: Welke verschillen hebben jullie 
getroffen tussen Brussel en Quebec? 

Louise: „Hier ligt alles zo dicht bij elkaar! 
Je bent in een wip aan zee, in Parijs of in 
Duitsland." 

Caroline: „Als je in Quebec uitgaat, dan 
ga je ergens naartoe en blijf je daar. Hier is 
het blijkbaar heel normaal om van het ene 
kafee het andere binnen te lopen." 

Sophie: „En het bier is duurder in Kana
da!" 

Caroline: „In Quebec betaalt iedereen 
zijn eigen drankje, zelfs bij koppels." 

Nathalie: „Ik vind dat jonge mannen en 
vrouwen in Quebec meer op hun zelfstandig
heid staan als hier. h/len gaat minder snel 
samenwonen. En het is bijna ondenkbaar dat 
een getrouwde vrouw met een diploma lan
ger dan een jaar thuis zou blijven om de 
kinderen op te voeden. De jongste jaren zie 
je meer en meer eigen kinderopvangcentra 
afhankelijk van bedrijven." 

Louise: „En ik vind dat de mensen in 
Quebec vriendelijker zijn dan in Brussel. 
Maar dat mag je niet persoonlijk opnemen, 
hoor!" 

WIJ: Danku! (Pd|) 
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DE MOHAWKS ALS 
SPEERPUNT VAN DE 

INDIANENSTRIJD 

Een grootvader van innu-stam met zijn kleinzoon in een jaclitlcamp. 
(foto J.B.) 

D
E situatie van de inheemse vol
ken in Quebec loopt parallel met 
die van de inheemse volken m 
de rest van Kanada of wat als 
Kanada beschouwd wordt door 
niet-indianen. Vanaf 1535 be
gonnen eerst Fransen en daarna 
Britten bevolkingskolonies te 
vestigen op de oostkust van wat 
later Kanada zou worden. De 
eerste eeuw bleven de Europea

nen aan de kust, namen niet al te veel grond 
in beslag en oefenden geen al te grote 
invloed uit op de inheemse ekonomische 
sistemen. Dat veranderde vanaf 1670 met de 
oprichting van de Hudson Bay Company die 
een Brits oktrooi verkreeg waarin zij het 
alleenrecht kreeg op de pelshandel. Daar
door werd de traditionele ekonomie van vele 
jagersvolken in het binnenland, die tot dan 
toe enkel afgestemd was op het overleven, in 
een kommercieel cirkuit gedwongen dat hen 
afhankelijk maakte. Bovendien trokken 
steeds meer Europese pelsjagers via de 
rivieren dieper het land in. 

STATU8-INDIANEN 
In 1682 installeerden ook de Fransen hun 

Compagnie du Nord. Zowel op kommercieel 
als op militair vlak zochten zowel Fransen als 
Britten bondgenoten bij de inheemse voken 
die zo tegen elkaar opgezet werden. In 1763 
deed de Britse kroon een koninklijke prokla-
matie waarin ze de territoriale rechten van de 
inheemse naties en stammen erkende en de 
wettelijke procedure vastlegde om die ge
heel of gedeeltelijk op te geven nl. door 
overdracht aan de Britse kroon. 

Tussen 1850 en 1921 werden er zo 13 
verdragen afgesloten tussen inheemse na
ties en groepen en de Britse kroon. De 
Kanadese bestuursinstellingen die ontston
den vanaf de British North America Act en de 
Constitution Act van 1876 waardoor Kanada 
erkend werd als een dominion binnen het 
Britse Gemenebest, hadden hiermee niets te 
maken. Dus ook niet de provincie Quebec. 
De jure hadden ook vele inheemse groepen 
en naties hier niets mee te maken omdat ze 
nooit door Europeanen bereikt werden om 

verdragen te ondertekenen doordat ze veel 
te ver van bevaarbare rivieren woonden. Zo 
ook het hele Arktische gebied dat door de 
Inuït (eskimo's) opgeëist wordt onder de 
naam Nunavut en dat pas in de jaren '50 van 

Het Itonftikt tussen de Mohawk-
indianen van Oka en de Qué-
becse en later federale Kana
dese overheid ligt nog vers in 
het geheugen. Wat we nu Kana
da en of Quebec noemen was 
vroeger, voor de komst van de 
blanke man, indiaans gebied. 
De huidige situatie van de in
dianen in Kanada is niet bie-
zonder rooskleurig. 

deze eeuw ontsloten werd. 
De Indian Act van 1876 deelt de inheem

sen op in status-indianen, die op reservaten 
mogen wonen en een aantal sociale voorde

len genieten en niet-status-indianen die deze 
voordelen niet krijgen want niet als indiaan 
beschouwd worden omdat hun voorvader 
niet geregistreerd werd. De status-indianen 
worden nog eens opgedeeld in verdrags-
indianen, die land kunnen opeisen en niet-
verdrags-indianen die dat niet mogen. 

Er zijn nu ongeveer 330.000 status-india
nen officieel erkend die georganiseerd zijn in 
575 groepen, bands genaamd, die beschik
ken over 2.500 reservaten met een totale 
oppervlakte van ongever 10.000 km2. De 
individuele reservaten variëren in oppervlak
te van enkele hektaren tot meer dan 100.000 
ha. Tot 1960 hadden de status-indianen 
geen burgerrechten, zoals bvb. stemrecht. 

In de Indian Act is het zo geregeld dat als 
een status-indiaanse met een niet-status-
indiaan of een met-indiaan huvrt, zij en haar 
kinderen automatisch het indiaans statuut 
verliezen. Er bestaat ook een enfranchise
ment waarbij elke status-indiaan zijn of haar 
indiaanse status kan opgeven en Kanadese 
staatsburger worden. Dit gebeurde vaak 
voor 1960. Dit alles maakt dat er in werkelijk-
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held ruim 1 miljoen inheemsen in Kanada of 
door Kanada opgeëist gebied leven. 

De volgende officiële cijfergegevens van 
1985 over de toestand van de inheemsen 
hebben enkel betrekking op officieel erkende 
inheemsen (status-indianen). De gemiddelde 
levensvenwachting is tien jaar minder dan die 
van de rest van de bevolking, vooral te wijten 
aan hoge kindersterfte. Van,de inheemse 
kinderen haalt slechts 20% de zesde klas, 
terwijl dit voor heel Kanada 75% is. Slechts 
5% van de inheemsen tussen 18 en 24 jaar 
studeert aan een universiteit, terwijl dit voor 
heel Kanada 12% is. Het werkloosheidsper
centage is tweemaal zo hoog als het landelijk 
gemiddelde, het zelfmoordpercentage drie
maal zo hoog, het alkoholismepercentage 5 
maal zo hoog en hef percentage gevange
nen 7 maal zo hoog. 

MEECH LAKE 
De toestand van de niet-status-indianen is 

in ieder geval nog minder gunstig omdat zij 
nog veel minder dan status-indianen in aan
merking komen voor steunprogramma's van 
de Kanadese overheid. 

In 1982 werd besloten de staatkundige 
bindingen met Groot-Brittannië op te geven 
en werd er geprobeerd een Kanadese ge
schreven grondwet te maken. De inheemse 
naties zagen hiermee al hun verdragsrech
ten met de Britse kroon in gevaar komen en 
vreesden overgeleverd te worden aan de 
willekeur van de Kanadese federale en pro
vinciale regeringen. Het was echter Quebec 
dat het voorstel tot grondwet kelderde omdat 
het niet genoeg rechten garandeerde om
trent autonomie en de Franse taal. Dit jaar 
werd een gewijzigd voorstel, het Meech Lake 
akkoord, op tafel gelegd. Dat werd o.m. door 
de provincie Manitoba venworpen omdat het 
teveel toegevingen zou doen aan Quebec. In 

'0 

Manitoba speelde de stem van de inheemse 
verkozene Elijah Harper de doorslaggeven
de rol. Manitoba hield voet bij stuk. De 
andere dwarsliggers, Newrfoundland en New 
Brunswick hadden uiteindelijk hun verzet 
opgegeven. 

Een aantal inheemse naties willen dat hun 
territoriale rechten ekspliciet in de grondwet 
opgenomen worden. Andere inheemse na
ties willen hun soevereiniteit daadwerkelijk 
terugwinnen. Daarom probeert de Mohawk-
natie om de onderhandelingen met de Kana
dese regering over het konflikt rond Oka 
onder toezicht van de Verenigde Naties te 
laten plaatsvinden. Daarom wordt de Mo-
hawk-natie door zoveel andere inheemse 
naties als de speerpunt van ook hun strijd 
beschouwd en is de solidariteit met de Mo-
hawk-natie zo sterk. 

Johan Bosman 

S^<-#"'T ƒ 

iDe Mohawks worden door de Kanadese indianen beschouwd ais grote 
voorvechters in hun strijd voor gelijkheid. Over de rol van de Vterriors heerst 
nog onduidelijkheid. Zijn het echte militante vrijheidsstrijders of is het een 
gedisciplineerde knokploeg? 
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ELA 
(vervolg van biz. 14) 

OESO en het driepartijenoverleg van de 
Internationale Arbeidsorganisatie in Gene
ve." 

WIJ: Waarin verschillen jullie van ande
re Spaanse vakbonden? 

Olierreta: „Inde eerste plaats werken wij 
volledig op politieke autonome basis. De ELA 
heeft geen banden met politieke partijen. We 
brengen politieke pluraliteit tot stand. In 
Baskenland bestaan vier nationalistische 
partijen. Met geen enkele ervan hebben wij 
eksklusieve kontakten. 

Op de tweede plaats vechten wij voor onze 
financiële autonomie. In Zuid-Europa staan 
de vakbonden over het algemeen kwa leden
aantal vrij zwak. Wij streven een zo groot 
mogelijk ledenaantal na. Zo is de ELA repre
sentatief van de Baskische arbeiderswereld. 
Als enige vakbond beschikt de ELA over een 
stakingskas die bij sociale konflikten 80 % 
van het minimumsalaris uitbetaalt." 

SOCIALE ZEKERHEID 
WIJ: Hoe Is uw vakbond gestruktu-

reerd? 

Olierreta: „De ELA is onderverdeeld in 19 
sekties en 7 industriële federaties. De be
langrijkste is de metaalfederatie (35 % van 
aangesloten leden), daarna volgt de over-
heidssektor (16 %). De kleinste is de federa
tie van de onderwijzers (4 %). 

Er is wel een belangrijke evolutie gaande. 
In 1980 vertegenwoordigde de metaalfedera
tie 55 % van het ledental, nu nog 35 %. De 
dienstverleningsfederatie en het onderwijs 
evolueerde van 4 % in 1980 tot 20 % nu." 

WIJ: Hoe staan jullie tegenover het 
Spaanse staatsbestel? 

Olierreta: „Essentieel is meer zelfbe
schikking. Dat betekent ook dat de sociale 
sektor zoveel als mogelijk wordt overge
bracht naar het Baskische niveau. De ELA 
ijvert voor de overdracht van de Sociale 
Zekerheid, het Nationaal Instituut voor de 
Werkgelegenheid en meer wetgevende mo
gelijkheden inzake de arbeidswetgeving. 
Wat uitbreiding van de autonomie betreft is 
de ELA bijzonder aktief: de autonomie inza
ke sociale zaken moet zoveel als mogelijk 
uitgebreid worden." 

WIJ: En wat met de relaties met de 
overheid? 

Olierreta: „De ELA bepleit een autonoom 
kader voor arbeidsbetrekkingen tussen vak
bonden en werkgevers. Zo'n sisteem brengt 
een grote dinamiek tot stand. Dit autonoom 
kader moet tot stand komen op het niveau 
van de onderneming en per sektor " 

(B. Staes) 
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MAARTEN RUDELSHEIM 
EEN VADER VAN ONS 

FEDERALISME 
N 1885 vestigde een Joods-Nederlands 
gezin zich in Antwerpen. De naam loog er 
niet om: Rudelsheim, niet direkt een 
Vlaamse klank! Het waren begoede win
keliers. Ze hadden een twaalfjarige jon
gen die luisterde naar de naam Maarten. 

Geldzorgen kende de familie niet en 
Maarten mocht naar het prestigieuze Ko
ninklijk Ateneum waar hij opviel door een 
meer dan gemiddelde intelligentie en 
werkkracht. Daarna kwam de Rijksuni

versiteit Gent aan de beurt waar hij klassieke 
letterkunde studeerde. Dan terug naar Ant
werpen waar de betoftevolle jongeman opge
nomen werd in het kader van de stadsbiblio-
teek, één der beste van het land. Zijn inzet — 
die zich ook vertaalde in verscheidene stu
diën — werd opgemerkt en hij klom op tot 
onderbibliotekaris. 

Maarten Rudelsheim koesterde een gede
gen band met Nederland. Hij was erg aktief 
in het Algemeen Nederlands Verbond dat, 
naar het voorbeeld van de Allduitsers en de 
Alliance frangaise, de Nederlandsspreken
den wilde verenigen en—wanneer ze in een 
anderstalige omgeving leefden — wilde be
hoeden dat hun nationaliteit en taal verloren 
gingen. Bovendien was hij nog korrespon-
dent in Vlaanderen voor het Noordneder-
landse dagblad De Nieuwe Courant. Zijn 
band met de kunstmatige Belgische staat 
was dus — mede door zijn Amsterdamse 
afkomst — relatief laag. 

heftig bestreden door frankofone Belgicisten 
en unitair-denkende Vlamingen. Het zou zo 
ongeveer het enige van die aard blijven tot 
het begin van de twintigste eeuw. 

GODSVREDE 

Des te meer omdat hij als jongvolwassene 
meteen in de meest radikale vleugel van het 
toenmalige flamingantisme terecht kwam. 
Hij leefde in de kring van progressief-liberale 
flaminganten. Die was klem maar beschikte 
over enkele intellektuelen van formaat. De 
belangrijkste was de Brusselse vrijzinnige 
Lodewijk de Raet. Samen met de Raet stelde 
Rudelsheim op de landdag van de vrijzinnige 
studenten in mei 1892 een standpunt op ten 
voordele van bestuurlijke scheiding — een 
voorafspiegeling van de federale idee — 
tussen Vlamingen en franstaligen. Het werd 

Op 10 september j.l. was het 
precies 70 jaar geleden dat te 
Antwerpen Maarten flude/s-
fte/m overleed. Op 25 april 1873 
was Rudelsheim te Amsterdam 
geboren maar verhuisde ais 
knaap met zijn familie naar Ant
werpen. Niets voorzag toen dat 
Rudelsheim een vooraanstaan
de rol zou spelen in de Vlaamse 
beweging. Niet alleen omdat hij 
een „buitenlander" was maar 
vooral omdat hij en zijn familie 
tot de joodse gemeenschap be
hoorden. 
Reeds in 1892 pleitte Rudels
heim voor de bestuurlijke 
scheiding - zeg maar federa
lisme - in België. Een jaar 
eerder deed hij dat voor de 
oprichting van een Vlaamse ho
geschool. 
Rudelsheim publiceerde vooral 
op het literaire, wetenschappe
lijke en bibiioteek-technische 
vlak maar maakte vooral naam 
door de uitgave in 1904 van 
Eenige denkbeelden overprao 
tisch flamingantisme waarbij 
hij de Vlaamse ontvoogding op 
de eerste plaats als sociale 
strijd bekeek. 
IMaarten Rudelsheim is niet 
weg te cijferen uit de Vlaams-
Joodse bijdrage tot de Vlaamse 
beweging. 

Rudelsheim zag anderzijds zeer ongaarne 
dat de levensbeschouwelijke tegenstelling 
tussen vrijzinnigen en katolieken de Vlaamse 
beweging overheerste en tot politieke dienst
baarheid dwong. Voor hem moest de Viaam-

Dit in het geheim genomen fotodoku-
ment toont Anton Jacob, Maarten 
Rudelsheim en Herman Vos op de 
beklaagdenbank van een aktivisten-
proces. (foto WIJ) 

waardelijk voorop staan. Hij kreeg medestan
ders. Zijn groepje „ultra's" groeide aan. 
Voor het eerst werd er geschreven dat de 
Walen eigenlijk vreemdelingen waren in 
Vlaanderen. Het Vlaams natiegevoel begon 
bij deze mensen de „Belgische emotie" te 
verdringen. Ook dat vervreemdde hen van 
de Walen en franstaligen. Maar dat beteken
de nog lang geen antibelgicisme. Vandaar 
dat hij absoluut niet opgetogen was met het 
tijdschrift Germania, dat pangermanistisch 
schreef. Evenzeer was Rudelsheim erg te
gen het alom aanwezigen Frankrijk gekant. 

.GEBRUIKT' 
Dan volgde de vera/arde eerste Wereldoor
log... 

Rudelsheim zou — hoe eigenaardig het nu 
moge klinken — in het aktivisme stappen I 
Eindelijk dacht hij veel van zijn ideeën, in 
werkelijkheid te kunnen omzetten. Hij trad 
toe tot de Raad van Vlaanderen die echter 
gedomineerd werd door een pangermanisti-
sche meerderheid die hoopte voor de venwe-
zenlijking van het Vlaamse Zelfbestuur op 
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een Duitse overwinning Toen August Borms 
de zelfstandigheid van Vlaanderen afkondig
de nam hij uit onvrede met de duitskiljonse 
nchting ontslag, samen met Herman Vos en 
Antoon Jacob Toch ontsnapte hij met aan de 
repressie 

Hl] werd met zijn zwakke gezondheid na 
11 november 1918 te Antwerpen in de ge
vangenis gestopt Het gevangenisregime 
was zwaar, een afspiegeling van het door de 
Spaanse griep geteisterde en door de Duit
sers leeggeroofde land In 1920 overleed 
hij 

Rudelsheim was lang met de enige aktivist 
die fiziek aan de gevangenisomstandighe-
den ten onder ging Maar hij werd wel eén 
der meest bekende Ook na zijn dood zou 
Rudelsheim nog een andere tragische rol 
spelen Zijn overlijden in deze brutaal-pijnlij-
ke omstandigheden maakte van hem een 
gedroomde figuur die de radikaal-belgicis-
tisch geworden aktivisten (een groep waar
toe Rudelsheim nooit behoorde i) „gebruik
ten" om de Belgische staat aan te klagen 

En na 1945 werd vooral zijn joodszijn door 

sommigen uit de kollaboratie sterk bena
drukt Tientallen jaren na zijn dood moest hij 
toen dienen om zij die boter op hun hoofd 
hadden te ,,verontschuldigen" dat zij zich 
nooit hadden geleend tot antisemitisme i 

Rudelsheim kan je zonder moeite, als 
federalistisch denker, een „vader des vader
lands" noemen, zijn pluralistische en heel-
nederlandse instelling maakten van hem een 
figuur, die heden ten dage in de Vlaamse 
beweging met zou misstaan 

Willy Kuijpers 
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DE KILTE VAN EEN 
GEDROOMDE WERELD 

K
RISTEN HEMMERECHTS 
(°1955), docente Engels aan de 
UFSAL in Brussel, debuteerde 
eigenlijk in het Engels. Een drie
tal verhalen werden opgeno
men in een verzamelbundel van 
debutanten First Fictions, uitge
geven door Faber and Faber 
(1986). Haar debuutroman Een 
zuil van zout (uitg. Hadewych, 
1987) overtuigde niet iedereen. 

Het manuskript was wel reeds bekroond met 
de Literaire Prijs van de provincie Brabant 
maar de koel-afstandelijke benadering en 
stijl was een nieuw gegeven in de Vlaamse 
letterkunde waarmee menig kritikus het 
moeilijk had. Toch blijkt deze korte roman 
over een non-konformistische, zwangere 
vrouw de aanzet te zijn geweest van een 
volgehouden, eigen tematiek en schrijfstijl. 

BEKLEMMEND EN 
KOEL... 

Dezelfde afstandelijke observatie spreekt 
uit de titel van de verhalenbundel Weerbe
richten. In een twintigtal kortverhalen (waar
onder een vertaling van haar Engelse stuk
ken), tekent Hemmerechts op een beklem
mende wijze de onmogelijkheid van mense
lijke kommunikatie. Telkens staan vrouwelij
ke figuren centraal die hun emotionele 
geremdheid en psichische eenzaamheid po
gen te doorbreken of een heel aparte uitweg 
zoeken in een irreële wereld. Ook in de 
verhalenbundel 's Nachts (net als de vorige 
bundel uitgegeven door Houteidet) is de 
belevingswereld beklemmend en koel. 

Haar eerste roman van grotere omvang. 
Brede Heupen, verscheen bij De Arbeiders
pers te Amsterdam. Het is het ingenieus 
opgebouwde verhaal van een jonge vrouw 
die, jarenlang gedomineerd door haar twee 
jaar oudere zus, tevergeefs op zoek gaat 
naar een houvast. Gedetermineerd door een 
verleden dat traumatisch klit aan haar kom-
pleks wezen, verliest de „ijskoningin" Laura 
zich in tal van relaties die haar identiteit 
alsmaar doen verbrokkelen. De onmogelijk
heid van liefde en geluk wordt er gemilderd 
door een autentiek maar vooralsnog niet 
ingelost verlangen naar geborgenheid en 
tederheid en door een relativerende ironie. 
Op een haast genadeloze manier richt Hem
merechts haar lens op een koude wereld die 

in schrijnende details wordt ontmaskerd. 
Haar figuren zoeken wanhopig naar de uit
weg uit een labirintisch kluwen bepaald door 
hun verleden, de ontoereikendheid van 
maatschappelijke patronen en het failliet van 
elke poging tot echt menselijk kontakt. De 
spaarzame schrijfstijl, koel en suggestief 
tegelijk, versterkt bij de lezer de navrante 
indruk die haar figuren nalaten. Als spiegel 
van een verkilde maatschappij komt haar 
werk over als doorleefd en eerlijk en sluit het, 
ook stilistisch, aan bij de moderne literaire 
trends buiten onze grenzen. 

De Driejaarlijkse Staatsprijs 
voor Proza (periode 1987-
1989) werd vorige weelt toege-
Itend aan Kristien Hemme
rechts voor haar verhalenbun
dels Weerberichten (1988) en 
's Nachts (1989) en haar roman 
Brede Heupen (1989). 
De Jury, bestaande uit Frank De 
Keyzer (voorzitter), Ronald 
Suetaert, WIm De Geest, Pa
trick Lateur en Marcel Van 
Nieuwenborgh, prees het mo
dern levensgevoel, de onmis
kenbare autenticiteit, het groot 
scheppingsvermogen en de 
sobere en scherpe stijl van de 
auteur. 

EPOCHEMAKEND 
Met Kristien Hemmerechts wordt een jon

ge schrijfster bekroond met een prestigieuze 
prijs. Als belangrijkste eksponent van een 
reeks auteurs die zich in de jaren '80 in ons 
letterenland hebben aangelïoden, krijgt zij 
nu reeds een definitieve plaats onder de 
literaire groten. Men hoeft, gelukkig maar, 
geen grijze haren te hebben voor een Staats
prijs, zoals zij zich in een eerste reaktie liet 
ontvallen. Als opvolgster van Monil(a van 
Paemel, die drie jaar geleden met De Verma
ledijde Vaders werd bekroond, bevestigt 
Hemmerechts ook het niet meer weg te 
denken impakt van de vrouwelijke stem in 
onze hedendaagse literatuur. 

Men maakt het niet altijd mee: binnen het 
bestek van amper een maand wordt een 84-
jarige auteur bekroond met de Staatsprijs 

Kristien Hemerechts of de kilte van 
een droomwereld... (foto F. de MaRre) 

voor een schrijverskarrière en een 35-jarige 
met de Staatsprijs voor Proza. Tussen de 
wereld van André Demedts en die van Kris
tien Hemmerechts gaapt een onoverbrugba
re tematische en stilistische kloof. Beide 
auteurs zullen hun eigen lezerspubliek heb
ben of gehad hebben. Maar het samenvallen 
van beide Prijzen is echter wel epochema-
kend. 

I-P-

— De volgende roman van Hemmerechts, 
Zonder grenzen, verschijnt begin volgend 
jaar bij De Arbeiderspers. 
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OPEN BOEK VOOR SURINAME GESTART 
Zoals in onze editie van 28 september 

1990 reeds aangekondigd, greep vorige don
derdag in het stemmige Ontmoetingscen
trum „Het Toreken" te Gent, de lanceera-
vond plaats van het VAKBEL-projekt Open 
Boek voor Suriname. 

In zijn verwelkoming en openingswoord 
verduidelijkte Johan Beke, voorzitter-direk-
teur van VAKBEL, de plaats van de Vlaamse 
Akademie voor Kulturele Belangen, in het 
sociaal-kulturele spektrum. 

Als koepelorganisatie van zo'n 20-tal 
Vlaamse kulturele- en strijdorganisaties die 
het bevorderen van de Nederlandse kuituur 
op het oog heeft, was Vakbel de geknipte 
organisatie om dit projekt te lanceren en tot 
een goed einde te brengen, aldus Johan 
Beke. 

OPENHARTIG 
De heer Mencke, Nederlands ingenieur 

van Surinaamse afkomst, had het over het 
land Suriname zelf met zijn toeristische aan
trekkelijkheden enerzijds maar ook met zijn 
problemen (analfabetisme, gebrek aan dege
lijke Nederlandstalige lektuur) en rijke waaier 
van verschillende talen anderzijds. 

In zijn — door de aanwezigen — erg 
gesmaakt en openhartig gesprek met Alida 
Neslo, Vlaamse aktrice van Surinaamse af
komst, had onze ministervan Ontwikkelings
samenwerking, André Geens, het over zijn 
persoonlijke ervaringen met Suriname. Zo 
o.a. over de gewijzigde politieke verhoudin
gen, de invloed van de militairen, en onze 
bijdrage aan Suriname wat betreft ontwikke
lingssamenwerking. 

Tenslotte werd de praktische kant van het 
projekt belicht door Jean-Pierre Roosen, 
stafmedewerker van Vakbel en algemeen 
koördinator van Open Boek voor Suriname. 

Een 40-tal depots, over heel Vlaanderen 
verspreid staan tot Pasen 1991 (einddatum 
van de aktie) klaar om de schenkingen in 
ontvangst te nemen. Vooral algemene litera
tuur (liefst uit of over Afrika, Azië en Latijns-
Amerika), literatuur over Suriname, literaire 
tijdschriften en populair wetenschappelijke 
boeken worden sterk gewaardeerd. Ook 
grammofoonplaten en kassettes met Neder
landstalige muziek komen in aanmerking. 

Voor de verscheping kan gerekend wor
den op de medewerking van SOS-Ziekenhui-
zen en het Vlaams Internationaal Centrum. 
Op rekening 435-0299881-37 van dit VIC 
kunnen ook fiskaal aftrekbare giften worden 
gestort (VIC, Handelsstraat 20, bus 7 te 1040 
Brussel, tel.:-02/514.54.57). 

Voor de verspreiding ter plekke zijn het 
VIC en de Stichting Kultureel Centrum Suri
name verantwoordelijk. Vermelden we tot 
slot dat de inzamelaktie wordt gepromoot 

Gezellig onderonsje na de voorstelling van het projeict Open Boel( voor 
Suriname te Gent. Van linies naar rechts: Jean-Pierre Roosen (Valcbei en 
algemeen koördinator), Dirk Demeurie (kabinet Ontw. Sam.), minister André 
Geens, Alida Neslo en mevr. McLeod (echtgenote van de Surinaamse ambas
sadeur in Brussel). 

tijdens Surinaamse avonden, die ook de 
kennismaking met Suriname in al zijn aspek-
ten tot doel hebben. 

Een receptie aangeboden door de Krediet
bank, met Surinaamse muziek gebracht door 
de Nederlandse groep Conjunte Verde, be
sloot de geslaagde lanceeravond. 

Hopende nu maar dat deze warme Suri
naamse muziek ook voldoende harten kan 
warm maken voor het projekt en dat talrijke 

Vlamingen niet onbewogen blijven voor deze 
daadwerkelijke vonri van Ontwikkelingssa
menwerking ten bate van onze taaigenoten 
In de Derde Weretó. 

Alle inlichtingen over het projekt en infor
matie over Suriname-avonden kunnen 
steeds verkregen worden bij Vakbel, t.a.v. 
Jean-Pierre Roosen, Limburgstraat 90 te 
9000 Gent, tel. 091/23.01.36. 

Dirk Demeurie 

HADEWYCH BLIJF BOEIEN 
P. Mommaers s.j. promoveerde aan de 

Sorbonne in de godsdienstwetenschappen. 
In zijn proefschrift (1971) werd de invloed van 
de dietse mystiek op de Franse school aan
gekaart. Hadewych en een aantal andere 
figuren uit onze kontreien kent hij dus door 
en door, inklusief het inter-nationale geeste
lijk klimaat van toen. 

In de Cahiers voor levensverdieping 
brengt Mommaerts een samengebald beeld 
van de grote muiier religiosa der Lage Lan
den, nu er voldoende detailonderzoek over 
bestaat. Hij draagt dit beeld op aan zijn 
ordegenoot, J. Van Mierio ( + 1958), die Ha
dewych terug in de belangstelling bracht. 

Het portret van Hadewych, zij leefde tus
sen 1210 en 1260, dat ons aangeboden 
wordt, is veel rijker dan de herinnering die uit 
de verplichte schoolkuur overbleef. De au
teur van Strofische Gedichten, Visioenen, 
Brieven en Mengelgedichten, „heeft op 
een originele en blijvende manier over de 
liefde gesproken. Zo weet zij uitdrukking te 
geven aan het verlangen naar de Geliefde, 
aan het feit dat dit verlangen ook het lichaam 
aangrijpt"... 

Die geschriften zijn vaak pedagogisch be
doeld. Zij spreekt niet enkel als belangrijke 
mystica, maar terzelfdertijd als begijnenleid
ster, een geëmancipeerde Intellektuele 
vrouw uit haar tijd. Zij durft, tegen het esta
blishment van haar tijd in, waarheid puren uit 
haar ervaring, in een dagelijkse overgave die 
de gevestigde klooster- en kerkorde niet zo 
direkt nodig heeft. Dit botsen met de toenma
lige kerk en met de maatschappelijke struk-
tuur, wordt door Mommaers heel goed in de 
verf gezet. In de eerste 120 bladzijden zet hij 
heel wat vooroordelen over die tijd, de begij
nen en de mystici op de helling. Daarna staat 
hij stil bij het mystieke begeren, de mystieke 
vervulling van het begeren en het ontberen 
dat even wezenlijk is. Hier voel je het élan 
minder. Een literatuurlijst rondt de studie af. 
Alle vragen worden hier stellig niet opgelost, 
een aantal vragen komt niet aan de orde. Het 
beeld van Hadewych boeit. Je zou ze willen 
meemaken. 

(m.c.) 

— Hadewych; schrljlster, begijn, Mystica. Ultg. 
Altiora, Averbode. 1989, 200 biz. 
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LEPEL & VORK 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^ De Gulden Spoor 
't Zand 22 Bnigge 
tel. 050.34.30.82 

Taverne „DE BOEMELTREIN" 
Vlaams Huis 

Streekbieren - Snacks - IJs - Wafels - Pannekoeken. 
Sfeervol trelnmeubllalr - Ook vergaderruimte. 
Weststraat 131 - 9940 SLEIDINQE. 
Tel.: 091/57.68.46. - Zat. en zond. gesloten. 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 
Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

H l 
HOOFDVEROELER KAAPSE WIJNEN 

— RODE EN WITTE WIJNEN 

— TYPE PORTO (rode en witte) 
— TYPE CHERRY 
— TYPE CHAMPAGNE 

(09t) 60 26 27 NELEKOUTER 13 — 9620 ZOnEGEM 

VLAAMS HUIS 
'DE ROELAND' 

TEHUIS ALLER VLAMINGEN 
Drank- en spijshuis 

Open van 11 tot 01 uur 
St.-Kwintensberg 48 - 9000 Gent 

Tel. 091/25.16.56 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 
38 
9300 Aalst 
Tei. 053-21.35.33 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

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

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

^ Caf^ 2j*i JfcM 

SL M 

tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

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

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

RESTAURANT-HOTEL 
OVEREINDE 
Salons Raymond 
— banketzalen tot 300 personen 
— specialteiten bruibften en banket

ten 
Overeinde 8 AS 

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

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

\tXtixf 
Oerenstraat 13 8690 Alverlngem 

tel. 058/288 007 

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

Wli bieden U: 
-14 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort 
- Fijne Franse keuken, è la carte en 8 menu's van 685 fr. tot 1600 fr. 
- Een hart voor de kinderen, eigen speelruimten en aangepaste menu's. 
' Kamer (2 pers.) met uitgebreid ontbijt: vanaf 1750 ti. 
- Eveneens pension en haif-penslon mogelijkheden. 
- Week-end verblijf 

"SEMINARIEMOGELUKHEDEN " • conferentiezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur. 

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden: 

Oerenstraat 13 8690 Alverlngem tel. 058/288 007 
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VLAKBIJ & ELDERS 

VORSTELIJKE GENRE-KUNST 
Van de vieringen rond Boudewijn I, zijn 

verjaardagen die alle op een nul eindigen, 
liggen wij niet bepaald wakker. Het Is begrij
pelijk dat de Musea voor Schone Kunsten 
van België er niet aan voorbij konden gaan. 
Daarom loopt er, tot 29 januari nog, in het 
Museum voor Oude Kunst (Regentschaps
straat 3, toegang gratis) de toch wel opmer
kelijke tentoonstelling Musea en vorstelijke 
portretten. 

PORTRETKUNST EN 
DOKUMENTALIA 

In een notedop samengevat de tentoon
stelling schilderijen, beeldhouwwerken, te
keningen en dokumentair materiaal die ge
wijd zijn aan de dinastie en behoren tot de 
verzamelingen van het Museum. De artistie
ke kwaliteit van de getoonde kunstwerken is 
op z'n minst en eufimistisch ,.ongelijk" te 
noemen, maar het geheel is „interessant" 
genoeg om een bezoek tot geen verloren tijd 
te maken. 

Sommige werken worden normaal besten
dig tentoongesteld, o.a. het in toch fascine
rende pompierstijl geschilderde Apotheose 
van Koningin Louise-Marie door Antoine 
Wiertz. De meeste komen evenwel uit de 
reserves. Bepaalde schilderijen werden voor 

Portret van koning Albert door baron 
Isidoor Opsomer 

de gelegenheid gerestaureerd, andere in 
hun oorspronkelijke lijst geplaatst, vele mar
meren beelden opgefrist. Kortom, van ander
halve eeuw vorstelijke geschiedenis werd 
het stof weggevaagd. 

Uit de belangrijkste kunstenaars die verte
genwoordigd zijn citeren we Gustaaf Wap
pers, Ferdinand De Braekeleer, Franz Gail-
lard, Thomas Vingotte, Isidoor Opsomer. 
Verrassend is alleszins het treffende portret 
dat de veelzijdig artistiek begaafde koningin 
Elisabeth van haar kleinzoon prins Albert 
beeldhouwde. 

KONINKLIJKE B A N D E T 
De tentoonstelling werd ondergebracht in 

het Forum van het Museum en in de aan
grenzende ruimte waarin zich vroeger de 
historische zaal bevond. Sommige werken 
werden zo geplaatst of opgehangen dat ze 
nadrukkelijk herinneringen oproepen aan de 
waardering die ze vroeger blijkbaar wel ge
noten. 

Het dokumentaire gedeelte illustreert voor
al de banden van de opeenvolgende vorsten 
met de geschiedenis van de Koninklijke 
Musea: de ontwikkeling van de nationale 
verzamelingen vanaf 1830, de bouw van het 
Museum door Alphonse Balat, de uitbreiding 
van de afdeling Oude Kunst van de 19de 
eeuw en de nog vrij recente oprichting van 
het Museum voor Moderne Kunst... een 
geheel van gebouwen ingebed in de zoge
naamde Kunstberg. 

(N.V.B) 

DE HERFST IN EEN WANDELBOS 
Ongetwijfeld kennen vele WIJ-lezers de 

bloesempracht van de Haspengouwse fruit-
gaarden in de vroege lente. Maar ook In de 
herfst, nu dus, kan je in het Provinciaal 
Domein Nieuwenlioven, op het grondgebied 
van Groot Sint-Truiden, volop genieten van 
de toverachtige kleurenweelde die het najaar 
de natuur nog schenkt, voor deze haar 
winterslaap ingaat. Een boswandeling n.a.v. 
de Week van het Bos... 

GROOTS WANDELBOS 
Nieuwenhoven is onder vele oogpunten 

een opmerkelijk bos. Het maakt deel uit van 
het grootste schier ongeschonden bosge-
heel van Haspengouw. Je mag er op eigen 
houtje wandelen. Maar je dient dan wel de 
aangeduide wandelpaden te volgen. Im
mers, het bos is ook een nog ongemeen rijk 
natuurgebied met zeldzame en kwetsbare 
planten en dieren, die rust en bescherming 
gegund moeten worden. 

BEZOEKERSCENTRUM 
Ook groepen, scholen, jeugdbewegingen 

en socio-kulturele verenigingen kunnen in 
het bos op stap gaan, desgewenst met 
begeleiding van een ervaren natuurgids. 
Maar dan dient u wel een afspraak te maken: 
Natuurgidsen Nieuwenhoven, p/a Diederik 
De Leersnijder, Bosduifstraat 2 te 3800 Sint-
Truiden, 011/68.48.93. 

Een ander boeiend aspekt aan het bos zijn 
de EI(ologisclie Dagprojel(ten, tochten met 
veldwerk rond natuur en landschap, waarbij 
de nadruk ligt op obsen/eren, het zoeken 
naar ekologische relaties en het aanleren 
van technieken. Met speciale, ontleenbare 
lesldsten kan men dan zelf de waterkwaliteit 
en het bodemprofiel onderzoeken. De dag-
projekten kunnen enkel ondernomen worden 
van 1 april tot 15 oktober. Onthouden voor 
volgend jaar dus. 

Het edukatief ingerichte bezoel<erscen-
trum bevindt zich in de gerenoveerde bos
wachterswoning. Aan de balie zijn tal van 
publikaties verkrijgbaar, die gaan van een 
uitvoerige brochure over het domein tot han
dige foldertjes die uw wandeling leerrijker 
maken. Op de gelijkvloerse verdieping geeft 
een kleine, permanente tentoonstelling de 
bezoekers de gelegenheid om op prettige en 
aktieve wijze kennis te maken met een aantal 
facetten van hef bos: het bos als natuurge
bied, bodem en ondergrond, schors- en hout
soorten, het herkennen van vogelgeluiden, 
enz. Op de eerste verdieping vinden groepen 
die deelnemen aan een Ekologisch Dagpro-
jekt of een andere natuurverkenning onder
dak in een uitgerust leslokaal waar een 
natuurgids uitleg geeft en vragen beant
woordt. 

Uiteraard bevindt er zich bij de ingang ook 
een gezellige herberg waar allerhande lek
kers kan gegeten en gedronken worden. Het 
bos en het bezoekerscentrum zijn alle dagen 
vrij toegankelijk van 10 tot 18 uur. 
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ZWIJGEN IS GOUD 

L
EI CLUSTERS heeft simpel ver
klaard dat KV Mechelen door het 
vertrek van de Nederlanders Rut-
jes, Koeman en Bosman zwaar 
aan kwaliteit had ingeboet. Dat 
had zelfs een blinde al gezien. Hij 
voegde er ook nog aan toe dat 
jonge spelers zich niet meer spon
taan nat lopen, dat ze overbetaald 
worden en dat hij, de vlijtige werk
man van de groene rechthoek, 

daar moeite mee had. Wie kan daar nu 
aanstoot aan nemen? 

DOGMA 
Lel zegde niet eens wat hij al lang beseft: 

dat KV in de voorbije jaren financieel ver 
boven zijn stand leefde. Dat het onder de 
Mos — daar is hij weer! — verworven spor
tieve niveau onmogelijk kon worden vastge
houden omdat niemand jarenlang ongestraft 
financiële offers kan blijven brengen. Zelfs 
John Cordier niet. Vorige week woensdag 
werd het verschil tussen voorbestemde en 
,,gemaakte" topklubs nog maar eens gede
monstreerd door de levende werkelijkheid. 
VTM zou afwisselend — een gruwel om naar 
te kijken — beelden van Club Brugge-Lille-
strom en KV Mechelen-Lissabon doorstra
len. Dat was geweten. Voor de onbeduiden
de match in het Olympiastadion kwamen 
desondanks nog meer dan 15.000 kijkers 
opdagen. KV verzamelde voor een veel aan
trekkelijker partij niet eens 7.000 toeschou
wers. Een pijnlijke en ontmoedigende vast
stelling. Maar men had kunnen weten: in 
voetbal volgt de,.betalende" (een klein maar 
doorslaggevend verschil) toeschouwer niet 
noodzakelijk de investeerder. We vermoe
den dat dit dogma zwaar op de bestuurlijke 
ambities van de Mechelse voorzitter begint 
te wegen. Het is menselijk maar men hoeft 
Lei daarom de rekening nog niet te laten 
betalen. 

TWEE VAN DE VIJF 
Dat KV Mechelen kort na het verschijnen 

van het omstreden interview uit de Europa
beker werd gewipt, zal vermoedelijk wel niet 
vreemd zijn aan de stuurse reakties vanuit de 
beheerskamer. Sporting Lissabon, toch nooit 
een Europese voetbalgrootheid, bleek een 
maat te groot voor het KV anno 1990. Door 
de vroegtijdige uitschakeling dreigen de bud
getten andermaal uit balans te geraken en 
de managers van het hedendaagse voetbal-
bedrijf kunnen daar niet om lachen. 

Antwerp, dat ook gewend was geraakt aan 
de Europese televisie-ontvangsten, onder
ging een gelijkaardig lot. Ferencvaros uit 

Aanvoerder Lei Clijsters zette de puntjes op de i in verband met de huidige 
sterl(te van KV iMecheien. Zijn verklaringen in een weel(blad werden niet in 
danl( aanvaard. Het Idubbestuur toonde zich Ideintjes en schorste de speler. 

(foto Herremans) 

Hongarije zette de ploeg van Dimitri Davido-
vic in de verlengingen op de knieën en 
voorzitter Eddy Wauters mocht daags nadien 
voor de radiomikrofoon nog zo zijn best doen 

Het valt nooit mee een stap 
terug te moeten zetten. Het is 
KV Mechelen dit seizoen over
komen en het veroorzaakt 
zichtbaar de nodige nervosi
teit. Lei Clijsters werd „voor 
onbepaalde tijd" (tang kan het 
onmogelijk duren) geschorst. 
Niet enkel omdat hij in het 
weekblad Khacfc zijn mond zou 
hebben voorbijgepraat. Ook 
nog om andere, niet meege
deelde redenen. 
We hebben het gewraakte in
terview gelezen. Er wordt niets 
in verkondigd wat nog niet ge
weten was; Maar het stond er 
deze keer zwart op wit en ver
moedelijk hebben bestuurs-
mensen daar moeite mee. De 
waarheid is pas lonend wan
neer ze vleit 

om de ontgoocheling te verbergen helemaal 
slaagde hij daar toch niet in... Ook voor 
Antwerp is het ene jaar het andere niet. 

Twee van de vijf Belgische vertegenwoor

digers uitgeschakeld in de eerste ronde. Het 
moet lang geleden zijn dat het onze klubelf-
tallen zo gauw zo slecht verging. Overigens 
hoefden ook de drie anderen niet te bluffen: 
kampioen Brugge voetbalde matig tegen 
Lillestrom en Petrolul Ploeiesti en Stavanger 
waren te bescheiden tegenstanders om An-
derlecht en Club Luik te kunnen verontrus
ten. De bescheiden prestatiekurves werden 
ook in de kompetitie doorgetrokken. AA 
Gent-Club Brugge, de eerste echte topmatch 
van het kampioenschap, haalde geen ni
veau. De thuisploeg produceerde angstha-
zenvoetbal en gelukkig waren er trainers om 
achteraf uit te leggen dat het eigenlijk alle
maal nog best meeviel. Voetbal dreigt het 
begripsvermogen van de gewone toeschou
wer te boven te gaan. Trouwens, ook in dit 
verband sprak Lei Clijsters wijze en ware 
woorden die ongeveer zo klonken: „Het 
verschil tussen winst en verlies wordt vaak 
bepaald door de karaktersterkte, de gedre
venheid en de mentale kracht van een elftal. 
De Mos kreeg de groep destijds zover dat 
zijzelf de enkelingen korrigeerde. In een 
elftal moeten „de winnaars" altijd in de 
meerderheid zijn, zoniet loopt het slecht af. 
Het was de reden waarom Anderlecht vorig 
seizoen uiteindelijk faalde. Het is de reden 
waarom de Mos serieuze wijzigingen aan
bracht in de samenstelling van zijn spelers
kern. Anderlecht moet geduld uitoefenen en 
hard verder werken. De suksessen zullen 
dan vanzelf volgen." 

We zijn benieuwd of Lei gelijk krijgt. 

Flandrien 

WIJ - 12 OKTOBER 1990 28 



SPORT 

DAAR GAAT DE EERSTE 
Het voetbalkampioenschap in tweede af-

deling was nog geen maand oud toen de 
eerste trainer ontslagen werd... De trieste 
eer viel Raoul Peeters te beurt. Deze be
scheiden man werd door Racing Mechelen 
dapper doorgestuurd. Niet omdat de rezulta-
ten slecht waren. Zeker niet natuurlijk. Wel
licht, al werd dit er niet bij gezegd, omdat het 
bestuur zichzelf niet kon of wenste te ont
slaan. 

ALLERZIELEN 
Eigenlijk verdiende Raoul Peeters een mo

nument voor moed en zelfopoffering. Wie in 
de voorbije jaren het sistematisch afbouwen
de Racing Mechelen sportief probeerde te 
sturen geleek op een kamikaze, doodsver
achting was die trainer(s) niet vreemd. Van
daar dat Raoul Peeters eigenlijk niet mocht 
schrikken toen zijn onvermijdelijk ontslag 
volgde. Hij had kunnen weten. 

Onze tweede voetbalafdeling gelijkt trou
wens almaar nadrukkelijker op... Allerzielen. 
Een dag eerder (een reeks hoger) werd het 
feest gevierd en zelf kan men nu nog enkel 
op een spoedige verrijzenis, al dan niet 
mirakuleus, (gedenk de wederopstanding 
van het faljiete AA Gent) hopen. Tweede 
klasse is voetbal in de herfst. De zomer ligt 
onbereikbaar ver achter de meeste ploegen 
(meer dan de helft van de ploegen heeft ooit 
in de hoogste klasse gespeeld ) maar het is 
gelukkig nog net geen winter. Het ergste wat 
een klub kan overkomen is jarenlang verblijf 
in die tweede afdeling. Men went er aan 
alles: aan de geringe belangstelling, aan het 
zeer bescheiden spelpeil, aan de krappe 
budgetten, aan de onafgebroken leegloop. 
Vandaar dat snel terugkeren (of snel doorsto
ten) naar de hoogste reeks een gebod is voor 
wie niet in dit desolate voetballandschap wil 
verdwalen. SK Beveren weet dit drommels 
goed. Onder Boskamp doen de Waaslanders 
er alles aan om kampioen te worden. 

In de tweede klasse werd de eerste trainer de laan uitgestuurd. Raoul Peeters 
van Racing Mechelen werd bedankt. De Mechelse klub wil opnieuw naar 
eerste. Grote kandidaat voor de promotie is echter SK Beveren dat liefst vijf 
jonge Polen aantrok o.a. de 17-jarige Damian Kot (links). (foto Marien) 

VOEDING... 
In en rond het Antwerpse zullen in de 

komende maanden misschien zware klap
pen vallen. Berchem is al diep weggezakt en 
niemand ziet nog goed hoe Beerschot de 
financiële knopen zal kunnen ontwarren. Er 
komen misschien gaten in de markt. Dan 
moet men klaar staan. In Vlaanderen is het 
trouwens niet anders. De opkomst en steile 

ambities van AA Gent bezwaren de toekomst 
van... Waregem en Kortrijk die door laattijdi
ge maar onvermijdelijke transfers in de ver
drukking zijn geraakt. Ook Lokeren, jaren
lang de Oostvlaamse ploeg bij uitstek, voelt 
zich terecht bedreigd. Gent bezit nu eenmaal 
een zeer oude traditie om op terug te vallen. 

Bij de minste suksessen blijkt dit onmiddel
lijk. Het is een natuurlijk gegeven dat grote 
klubs het gemakkelijkst in grote steden voe
ding vinden. 

ADVERTENTIE 

BLOEMEN ROUWKRANSEN 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

f ETRA P.V.B.A. 
w | / HEIHOEFSEWEG 1 
Jff iV 2520 EDEGEM 
ï ^ ^ ^ Tel.: 03/457.23.89 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 240, TERNAT 

Tel. 582.29.15 

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

* • * LUNOR-BENELUX 

ATOOMSCHUILKELDERS 
RAMPENKELDERS 

OOK VOOR ZELFDOUWERS 
Gentsesteenweg 5 
9410 ERPE-Mere 

053/80.54.56 
BEZOEK ONZE KIJKKELDERS 
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MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 57 
HORIZONTAAL 

5. Zetten ze daar soms een veld neer? (9) 
6. Met z'n allen lijden ze aan ettergezwel

len (14) 
7. 't Lijkt wel dat zo'n man als een bedelaar 

van giften moet leven (12) 
9. Helemaal bedolven onder gekristalli-

zeerd water (14) 
11. In zo'n broeibak schijnt nogal wat geld te 

zitten (3) 
12. Blij omdat iemand zich meester van de 

stad gemaakt heeft (9) 
13. Hij had er geen verstand van, zo scheen 

het (4) 
14. Die heeft een groot doek nodig om 

vooruit te komen (6) 
16. Door een uitspraak van de rechtbank in 

omvang toegenomen (7) 
17. Een zinnebeeld van 't verleden steekt 

boven deze stad uit (4) 

VERTIKAAL 

1. Hoewel het om een kostbaar iets gaat, 
staan zij het toch bereidwillig af (11) 

2. Zo'n kostuum mag gerust doornat wor
den (11) 

3. Die Is nogal overtuigd van z'n gelijk (6) 
4. Als deze portie klein is, kun je er In 

Nederland toch mee betalen (5) 
5. Is dat kost voor dieren, die naar de markt 

gebracht wordt? (7) 
6. Zulke hogere militairen hebben van een 

bisschop een voorwerp geleend (14) 
Pas op, die kermisattraktie zou wel eens 
de lucht in kunnen gaan (10) 
Gearresteerd nadat er eerst was opge
teld en afgetrokken (10) 
De kennis schuilt onder dit lichaamsdeel 
(4) 
Er zit totaal niets meer in (5) 

8. 

10 

11 

15. 

OPLOSSING OPGAVE 56 
Horizontaal: 1. donk; 6. gevang; 8 
l'eau; 9. plantaardig; 10. KS; 11. DDR 
13. vet; 14. adembenemend; 16. Bels 
17. gras; 18. uil; 20. drie; 21. verrekt 
23. aas; 24. druppels; 25. noemer. 

Vertikaal: 1. de lakens uitdelen; 2 
overste; 3. naad; 4. knuisten; 5. balda
digheid; 7. ontembaar; 11. daders; 12 
rapper; 13. vel; 15. bes; 19. laatsten 
22. espen. 

WINNAAR 
OPGAVE 55 

Tussen de juiste oplossingen zat ook deze 
van Germa Lauryssen uit de Moeistraat 48 te 
9830 SInt-Martens-Latem. Zij mag binnen
kort haar pakje thuis verwachten. Proficiat 
Germa! 

AHASVERUS 

„Helikopter ingezet bij 
ierarenbetoging" las Ahasverus. 
Puma magrster. 

SATERDAG 
Britse marine aktlef in Golf 
Schot voor de boeg. 
Kasparov begint met zwart 
...maar ziet wit. 
Brigitte Raskin: 
l(oel(oel(siong... 
...legt tweede ei. 
Wandelaar naar Golf: 
„Haast je langzaam!" 
CVP-l(ongres doet... 
...leefmilieu de das om. 
CVP belooft vissen 
in de Sclielde 
...achter het net. 

Saddam Hoessein speelt... 
... met Bushkruit. 
Burgemeester Oenert zet... 
...Boudewijn aan de dijk. 
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BIOS 

DAGEN VAN 
ONSCHULDIGE DONDER 

Harrison Ford speelt de hoofdrol in de jongste film van Alan Pakula, Presumed 
Innocent. 

Tom Cruise wisselt de meest sterke (ern
stige) prestaties af met de meest glamoereu-
ze, voor de jeugd bedoelde rollen en Days of 
thunder Is er weer eentje van de tweede 
kategorie. 

In deze erg duur ogende goed gemonteer
de film, die een zware dreun doormaakt in 
het midden, is Cruise — Cole Trickle, een 
autorenner. De scènes op de omlopen — 
begeleidt door ouwe rocK krakers — zijn 
boelender dan Steve McQueen en Paul New
man ooit brachten. Het verhaaltje dat er 
doorheen loopt (van Tom Cruise en Robert 
Towne) is zoals voor de meeste van deze 
films geldt, erg zwakjes, maar werd wel dan 
dialogen voorzien door Robert Towne zelf en 
dat scheelt. Towne won ooit een Oscar voor 
Chinatown en kreeg nominaties voor Sham
poo {Warren Beaty) en The last detail {Jack 
Nicholson), terwijl hij onder het pseudoniem 
P.H. Vazak het scenario pende van de prach
tige film Greystoke: The legend of Tarzan. 
(Towne begon zijn karrière bij Roger Corman 
samen met Jack Nicholson). De ster echter 
van deze Days of thunder is Robert Duvall 
als Harry Hogge, een bezeten mekanicien. 
Nu even de deelnemende personages: een 
bezeten jonge chauffeur, die iedereen eens 
een poepje wil laten ruiken, ook de heersen
de kampioen, de bezeten mekanicien die in 
het verleden reeds meerdere piloten te plet
ter heeft zien rijden, de staleigenaar die ten 
koste van alles zijn jonge renner wil zien 
winnen tot zijn meerdere eer en glorie, en het 
knappe vrouwtje — in dit geval een hersen-
speciaiiste — dat hals over kop in bed duikelt 

met onze held. De erg volwassen dialogen 
en de sterke akteursprestatie van Duvall 
maken deze film het bekijken waard. 

MISTERE 
Pressumed Innocent van Alan J. Pakula 

heeft Harrison Ford in de hoofdrol, met naast 
hem de erg sterk spelende Brian Dennehy, 
Raul Julia en Bonnie Bedelia die hier einde
lijk de kans krijgt iets te laten zien. Het is een 
sterk opgebouwde thriller, waarin een rechts
zaak centraal staat. Rusty Sabich (Ford) is 
openbaar aanklager en belast met het onder
zoek in de moord op de mooie Carlonie 
Polhemus (de heerlijke brok Greta Scacchi) 
een kollega van hem, met wie hij een onstui
mige (en op het scherm enkele keren uitge
breid aan bod) liefdesverhouding had. Het 
onderzoek wil maar niet opschieten totdat 
een naijverige kollega meent bewijzen te 
hebben dat Sabich de moordenaar is. Het 
proces kan beginnen. Langzaam ontrafelt 
zich een erg kompleks misterie voor de ogen 
van rechter Larren Lyttle {Paul Winfield). De 
film krijgt je steeds meer in zijn greep, naar 
een onvenwacht einde toe. En dat einde is 
wat ik niet pik, het is mij een beetje te ver 
gezocht, gemakkelijk en ik aanvaard met dat 
zulke zaken (en jullie weten lekker met wel
ke) over het hoofd kunnen gezien worden. 
Maar ik zal wel weer een kniezer zijn. 

ADVERTENTIE 

Willem Sneer 

VERENIGING VLMMSE 
ZIEKENFONDSEN 

U, ALS VLAMING 
BENT U REEDS AANGESLOTEN 
BIJ EEN VVZ - ZIEKENFONDS 

VAN UW STREEK? 

SEKRETARIATEN 
WZ-ZIEKENFONDSEN: 

PROVINCIE ANTWERPEN; 

MECHELEN, Hoogstralenplein 1 lel. 015/20.36 40 
HEIST OP DEN 8ERG, Bergsiraal 89 tel. 015/24.73.85 
MOL, Turnhoulsebaan 15 lel 014/31 2716 
ANTWERPEN, Amenkala 21 lel 03/237 32 10 
BORNEM, Kraanweg 21 lel 03/889 16 19 
LIER, Aniwerpsesiraal 145 lel 03/480 89 81 

PROVINCIE BRABANT: 

OVERUSE, Schapenweg 2 lel 02/687 95 42 
KORTENBERG, Parksiraat 42 lel 02/759 71 49 
GOOIK. Groeningenveld 15 lel 02/532 03 29 
ANDERLECHT, Ninoofsesteenweg 228 lel 02/523 87 77 
LEUVEN, Bli)de Inkomststraal 6 tel 016/23 90 85 
LEUVEN, (Kessel-Lo), Martelarenlaan 139 
lel 016/2611 11 
LENNIK, Markt 15 lel 027532 01 72 

PROVINCIE LIMBURG: 

GENK, Nieuwsiraal 35 tel 011/35 67 53 
BREE, Nieuwstadsiraat 10 tel. 011/47 23 03 

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN: 

GENT, Holstraat 21 tel 091/23 52 27 
AALTER, Ter Walle 12 lel 091/74 25 00 
EKE, Steenweg 249 lel 091/85 50 10 
MERELBEKE, Poelsiraal 40 tel 091/30 79 09 
MELLE, Brusselsesleenweg 359 lel 091/52 39 38 
EEKLO, Leopoldlaan 40 lel 091/77 23 51 
AALST, Stationsplein 12 tel 053/78 52 75 
NINOVE, Ondenwijsstraat 5 tel 054/32 21 54 
ZELE, Lokerenbaan 16 lel 052/44 83 03 
BRAKEL, Markt 19 lel 055/42 51 88 
BEVEREN, Oude Zandstraal 14 tel 03/775 66 66 
SINT NIKLAAS, Kalkslraat 64 tel 03/776 51 12 

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN: 

BRUGGE, Kaleli)nestraal 115 lel 050/33 22 24 
KORTRIJK, Gr Gwi)de van Namenstraat 7 
lel 056/22 56 98 
MENEN, leperstraat 65 lel 056/51 06 91 
ROESELARE, Sint Michielstraat 23 tel 051/20 83 45 
IZEGEM, Nieuwsiraal 29 tel 051/20 83 45 

VVZ-doelstellIngen: 

— Uitbouw van een Vlaams, niet-partij-politiek gebon
den, ziekenlondswezen 

— Vlaamse autonomie in de ziekteverzekering en de 
gezondheidszorg 

— Medewerking aan de uitbouw van een Vlaams sociaal 
kultureel Iront 

Vereniging van VZ Ziekenfondsen 
V.V.Z. sekretariaat: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7, 8500 Kortrijk (tel. 056/ 
22.56.98) 
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TELEVISIE 

ZATERDAG 13 OKT. MAANDAG 15 OKT. 

T V 1 

09 30 Pronto, Italiaanse les, 10 00 Ezelsoor, in-
struktieve omroep, 11 00 THeskoop, instruktieve 
omroep, 16 30 Dokter in huis, film, 17 45 Korte 
film; 17 50 Nieuwskrant; 17 55 Nieuws; 18 00 
Tik tak; 18 05 Schoolslag, 18 45 Vlaanderen 
NtekantMand, 19 20 Joker- en lottotrekking; 
19 30 Nieuws. 
20 00 FC de Kampk>enen, serie 
20 30 Maxmlx, muziekprogr 
21 40 VMeodance, danswedstrijd 
22 30 Vfendaag 
22 50 Fllmgebeuren Gent 
22 55 Sport op zaterdag 
23 25 bi de hitte van de nacht, serie 

VTM 

15 30 Hanna Bart>era, tekenfilms, 16 20 Clip 
Club, verzoekprogr, 16 40 Sister Kate, sene, 
17 05 Super 50; 18 00 Nieuws; 18 05 Highway to 
heaven, serie, 19 00 Nieuws. 
19 30 Waagstuk, kwis 
20 00 De juiste prijs, spelprogr 
21 00 The believers, film 
23 00 Weuws 
23 30 Spearfieki's daughter, serie 
00 20 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 13 45 De Vara Matinee, registratie, 
14 50 Neighbours, sene, 15 12 De winter van de 
poolvos, dok , 15 38 Smakelijk eten, dok , 15 58 
Howard's way, serie, 16 53 Museumschatten; 
17 02 Brainstorm, kwis, 17 30 Nieuws; 17 41 
Kassa, konsumentenrubriek, 1819 Vare's kinder
menu; 19 00 Nieuws; 19 22 Lingo, woordspel 
19 44 Flying doctors, sene 
20 35 Zeg eens AAA, sene 
21 01 Sonja op zaterdag, praatshow 
21 53 Achter het nieuws, aktualiteiten 
22 23 Per sekonde wijzer, kwis 
23 00 Nieuws 
23 10 Martine Bijl, show 
00 22 Natuurmoment 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 41 PostI, brie
venrubriek, 17 44 The Thundercats, serie, 18 06 
Wordt vervolgd, tekenfilms, 18 30 Pauze TV, 
jongeranmag , 1 8 56 Jackpot, kwis, 19 27 Gro
wing pains, serie, 20 00 Nieuws. 
20 28 Weekend krimi, sene 
22 07 13e taaimeesters, taalvervuiling 
22 38 Karel, praatshow 
23 24 Dat vind ik nou mooil, kultureel progr 
00 00 Nieuws 
00 OS Voyage of ttte damned, film 

Ned. 3 

09 00 Nieuwe; 18 00 Paspoort Marokkanen; 
18 30 SeMmstraat; 18 45 Jeugdjoemaal extra; 
1910 Tong Tana: het regenwoud van Borneo, 
dok , 20 00 Nieuws. 
20 20 Lenin, de vereegelde trein, film 
22 20 Studio Sport 
22 50 Hofkomponisten, dok 
23 45 Nieuws 

T V 1 

09 00 Zoetekoek met Samson; 1010 Look, mo
demag , 11 00 De zevende dag, praatkaffee, 
13 00 Sunday Proms, koncert, 14 30 Wie van de 
drie, jeugdfilm, 16 00 Schoolslag, spelprogr, 
16 40 \^riaties met draak, tekenfilm, 16 50 Het 
pleintje, serie, 17 30 Look: Bodylook, info, 17 45 
Draaimolen, kinderserie, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik 
tak; 18 05 Leven... en laten leven, milieumag , 
19 00 Sportweekend I; 19 30 Nieuws, 19 45 
Sportweekend II. 
20 15 De Brug, sene 
21 00 Het ei van Christoffels, reportage 
21 50 Fllmgebeuren Gent 
22 00 I.Q., kwis 
22 30 Vandaag 
22 50 Architekten in Europa, Michael Hopkins 

TV 2 

15 30 Parijs Tours, wielrennen 

VTM 

14 00 Love Boat, serie, 14 50 The quiet man, 
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 
22.00 Nieuws 
22 15 De sportshow 
23 15 Secret of the Incas, film 
00 50 Nieuws 

Ned. 1 

11 00 Eucharistieviering; 13 00 Nieuws; 14 40 Ja 
en Amen: dwars door de bijbel, Adam en Eva, 
15 10 Huwelijkspatronen, film, 17 00 Spoorloos, 
sene, 17 30 Nieuws; 17 35 Kresj is smoor op jou I 
overzicht, 17 45 Een lange tocht, jeugdfilm, 19 00 
Nieuws. 
19 05 Baka: een volk van het regenwoud, dok 
22 00 Brandpunt, aktualiteiten 
22 35 inspekteur Morse, serie 
23 30 Nieuws 

Ned. 2 

09 00 Babar de olifant; 09 25 Sprookjes van de 
zee, Dana, 09 45 Annie en Rep maken een boek, 
dok , 10 15 Mijn vader woont in Rio, sene, 10 45 
O bittere smart. De verloren zoon, 11 00 Reiziger 
in muziek, life, 12 00 Tros voetbal plus; 13 00 
Nieuws; 18 00 Margreet Dolman grijpt In, opge
wekt progr , 18 30 Lokolé, mag , 19 00 Onrust!, 
subkultureel progr, 19 30 We zijn weer thuis, 
sene, 20 00 Nieuws. 
21 57 Distant voices, still lives, film 
23 18 Walter Joris, Haha in het universum 
23 39 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 11 00 Anders gaan leven, portret, 
11 30 Omroep FrysISn edukatyf; 12 00 Het Capi-
tool, diskussieprogr , 12 45 Stichting Socutera; 
18 00 Desktop Publishing, grafisch vormgeven, 
18 30 Sesamstraat; 18 45 Studio sport; 20 00 
Nieuws. 
20 10 Kenmerk, aktualiteiten 
20 37 Barst, serie 
21 05 Werken aan werk, motoren in massa 
21 30 Ischa, diskussieprogr 
22 00 Naar Mozambique!, dok 
23 15 Nieuws 

T V 1 
14 00 Schooltelevisie; 17 30 Het Capltool, sene, 
17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 18 10 
Sovereign Hill Museum, jeugdfilmpje, 18 35 
Vlucht door de heuvels, sene, 19 03 Buren, 
serie, 19 30 Nieuws. 
20 00 Zeg 'ns AAA, serie 
20 25 Tien voor taal, Taalstrijd 
21 05 De wonderjaren, sene 
21 30 Goede Hoop, serie 
22 35 Vandaag 
23 00 De vrolijke dokters van St.Swithin's, sene 
23 35 Fllmgebeuren Gent 

T V 2 

18.30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi en meedogen
loos, serie, 19 00 Puur natuur, 19 05 Uitzending 
door derden; 19 30 Nieuws. 
20 00 Sport Extra, ECC-Tennis 
21 30 Uitzending door derden 
22 20 Beroepen om te slagen 

VTM 

15 30 Dallas, serie, 16 15 Santa Barbara, sene, 
16 40 Clip Club, verzoekprogr , 1 7 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 Videodinges, gekke videoclips 
20 30 MacGyver,serie 
21 30 Family Ties, serie 
22 00 Nieuws 
22 30 Vroemtuigen 
23 00 Space, serie 
23 50 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 
Sport 
1900 
19 20 
20 39 
21 10 
22 00 
22 30 
23 00 
2310 
23 35 
00 00 

Nieuws; 17 40 Swltdi, serie, 18 09 NCRV 
op 1; 18 32 Het verschil, Hetty de Wette, 
Nieuws. 
Ted's familiespelshow 
De Cosby show, sene 
Hier en nu, aktualiteiten 
Prettig geregeld, serie 
Grensgesprek, praatprogr 
Nieuws 
Cheers, sene 
Concept, nieuwsrubnek 
Huizen van Oranje 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 14 30 Santa Barbara, sene, 1517 
Ontdek je plekje. Laren, 15 33 Studio Trappel
zak, kinderprogr , 16 00 Service Salon, 17 30 
Nieuws; 17 40 Ko, de boswachtershow, natuur
sene, 18 00 De vluchtweg, sene, 18 30 Wljnwe-
reld, kursus, 18 55 Avro Sportpanorama, 19 20 
Vinger aan de pols, med rubriek, 20 00 Nieuws. 
20 29 De zaak Kenny, sene 
21 12 Opsporing venocht 
21 59 Teievizier, aktualiteiten 
22 45 Capital City, serie 
23 35 Ontdek je plekje, Laren 
23 50 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 15 00 Teleac; 18 30 Sesamstraat; 
18 45 Jeugdjoemaal; 18 55 Het klokhuis; 1910 
Teleac, 20 00 Nieuws. 
20 20 Milieubericht 
20 25 Grondhonger, dok 

WIJ - 12 OKTOBER 1990 32 



TELEVISIE 

DINSDAG 16 OKT. WOENSDAG 17 OKI. DONDERDAG 18 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, 
De gelukl(ige dwazen, 18 35 Black Beauty, serie, 
19.03 Buren, serie, 19 30 Nieuws. 
20 00 De drie wijzen, kwisprogr 
20 40 Zeker weten?, praatprogr 
21 55 De Pre Historie, 1959 
22 30 Vandaag 
22.50 Azuur, toensmemagazine 
23 50 Filmgebeuren Gent 

TV 2 

18 00 Babel; 18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi 
maar meedogenloos, serie, 18 58 Openingszit
ting Vlaamse raad, samenvatting, 19 30 Nieuws. 
20 00 Paieiskoncert, rechtstreeks 
21 00 Sport extra, ECC-Tennis 

VTM 

15 30 Dallas, serie, 16 15 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, sene; 19 00 Nieuws; 19 30 
Rad van fortuin. 
20 00 Flying doctors, serie 
21 00 Klasgenoten, Liliane St Pierre 
22 00 Nieuws 
22 30 Telefacts, aktuaiiteiten 
23 10 Soap, sene 
23 35 Nieuws 

Ned. 1 

13.00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 41 Cult, jonge
ren mag , 18 06 Vara's kindermenu, 19 00 
Nieuws, 19 22 Kinderen voor kinderen festival 
1990 
20 24 Laat maar zitten, serie 
20 55 Het meisje van de slijterij, teaterprogr 
21 48 In het nieuws, praatshow 
22 29 Golden girls, serie 
23 00 Nieuws 
23 10 De kloof, Milieu 
23 55 Museumschatten 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 14 30 Santa Barbara, serie, 15 15 
Teecafé, middagmagazine, 16 20 Zorro, serie, 
16 45 Bright sparks, tekenfilmsene, 17 00 Een 
hart voor dieren; 17 30 Nieuws; 17 40B.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 RUR magazine 
22 00 That was then, this is now, film 
23 45 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 1515 Geschiedenis van de Gno
sis, teleac, 18 00 Als een wereld zo groot waar 
uw vlag staat geplant, dok Leopold's Kongo, 
18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaal; 18 55 
Het klokhuis; 19 10 Robin of Sherwood, sene, 
20 00 Nieuws. 
20 25 Lopend vuur, aktuele mediarubriek 
21 04 Filmfabriek „Hoiiandia", dok 
22 00 NOS-laat 
22 45 Het andere Europa, dok 
23 15 Nieuws 

T V 1 

16 00 Samson; 1730 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, 
serie, 18 55 Treinen, modelbouvir, 19 03 Buren, 
sene, 19 30 Nieuws. 
20 00 Tatort, sene 
21 35 Wikken en wegen, konsumentenrubriek 
22 30 Vandaag 
22 50 Filmgebeuren Gent, rechtstreekse reporta
ge 
23 00 Verwant, kunstmagazine 

TV 2 

18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi en meedogen
loos, sene, 18 58 Supersense, dok sene, 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 Fiatman, serie 
21 30 Golden girls, serie 
22 00 Nieuws 
22 30 Hardcastle & McCormick, serie 
23 20 The Odd Couple, serie 
23 45 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, Van Guatemala naar Honduras 
20 00 Volmaakte vreemden, sene 
20 30 The Kingfisher, f|im 
21 45 De rechtse partijen van Israel dok 
22 25 Kruispunt TV, mag 
23 00 Nieuws 
23 10 Liefde, mets dan liefde, sene 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 14 30 Santa Barbara, sene, 1514 
Gloss, serie, 16 02 Belfleur, middagmagazine, 
17 13 Heathcliff & co, serie, 17 30 Nieuws; 17 40 
De teenage hero turtles, sene; 18 02 Tros Pop
formule; 18 42 Billy Hotdog, kinderprogr, 18 57 
Dieren van de Middellandse Zee, dok , 1 9 24 
Kieskeurig, konsumenteninfo, 20 00 Nieuws. 
20 27 Derrick, sene 
21 35 Dear John, sene 
22 05 Tros Aktua, aktualiteiten 
22 40 Tros TV-show op reis, prominente perso
nen 
23 35 The Academy of Sf. Martin..., klassiek 
23 55 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 18 00 De zee in het midden, dok , 
18 26 Barbapapa, animatie, 18 30 Sesamstraat; 
18 45 Jeugdjoernaal; 18 55 Het Klokhuis; 19 10 
Van gewest tot gewest, regionaal nieuws, 19 54 
Politieke partijen; 20 00 Nieuws. 
20 20 Stichting Socutera 
20 25 Bij de repetities van, achter de schermen 
21 02 Binky & Boo, tekenfilmpje 
21 24 Studio Sport 
22 00 NOS-laat 
22 45 Nieuws 

T V 1 

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

T V 2 

18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi en meedogen
loos, serie, 19 00 Puur natuur; 19 05 Uitzending 
door derden; 19 30 Nieuws. 
20 00 Sport Extra, ECC-tennis 

VTM 

15 30 Dallas, sene, 16 15 Santa Barbara, sene, 
16 40 Clip Club, verzoekprog , 17 00 VTM-Kinder-
klub; 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 Tien om te zien, show 
21 00 Dallas, sene 
22 00 Nieuws 
22 30 Star, filmmagazine 
23 10 VTM-Sport 
23 35 Animals of Africa, dok sene 
00 05 Nieuws 

Ned. 1 

10 00 Vrouw zijn, mag, 10 45 TV-fruitmand, 
geestelijke muziek, 13 00 Nieuws; 15 00 Heldi, 
gezinsfilm, 16 37 Tom Sawyer, sene, 17 00 Kin
derkrant, mag ,17 30 Nieuws; 17 40 Tijdsein 1, 
aktualiteiten, 18 30 Avonturenbaai, sene, 19 00 
Nieuws 
19 20 Our house sene 
20 16 Geloven moet je doen, impressie 
21 30 Tijdsein 2, aktualiteiten 
22 05 Horen, zien en spioneren, dok 
23 00 Nieuws 
23 10 Omwille van de smeer, dok 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 1740 Konsumen-
tenlijn, mag , 18 05 Bouli, serie, 18 10 Top 40; 
18 55 Jackpot; 19 20 Veronica Film & Video, 
filmmag , 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 00 Bergje voor berg, praatshow 
23 45 Nieuws 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 18 00 De vreemdelingenpolitie, 
dok, 18 25 Barbapapa; 18 30 Sesamstraat; 
18 45 Jeugdjoernaal; 18 55 Het Klokhuis; 19 10 
Meestervervalser Tom Keating over schilders, 
dok serie, 19 35 Vreemde kostgangers, sene, 
20 00 Nieuws. 
20 25 Zwavel en stroop, film 
21 47 Enrico Pace speelt Liszt 
22 00 NOS-laat 
23 45 Hoofdpijn te lijf, teleac 
23 00 Nieuws 
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EEN FILM PER DAG 

VRIJDAG 19 OKT. 

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<enfiimserie; 19.03 Buren, serie; 19.30 Nieuws. 
20.00 Elvis, serie 
20.25 Kinderen voor kinderen festival, l<wls 
21.30 Tracey Ullman siiow 
22.00 Filmgebeuren Gent 
22.10 Huizen kijken, bouwen en verbouwen 
22.30 Vandaag 
22.50 Tijd is geld, financieei magazine 
23.00 Onder schot, film 

TV 2 
14.30 Sport extra, ECC-Tennis; 18.30 Nieuws
krant; 18.35 Mooi en meedogenloos, serie; 19.00 
Uitzending door derden; 19.30 Nieuws. 
20.00 Sport Extra, ECC-TennIs 

VTM 
15.30 Dallas, serie; 16.15 Santa Barbara, serie; 
16.40 Clip Club, verzoel(progr.;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, speiprogr. 
21.35 Broken vows, TV-fiim 
23.15 Nieuws 
23.40 Meteor, film 
01.25 Nieuws 

Ned. 1 
13.00 Nieuws; 14.13 Rondom tien, diskussie-
progr.; 14.59 Ja, natuurlijk: De Oplossing, dole.; 
15.29 Disney Junior, kleuterprogr.; 16.00 Passa
ge, gevarieerd mag.; 17.30 Nieuws; 17.40 Disney 
Club; 18.30 Medeklinker, registratie; 19.00 
Nieuws; 19.20 Mijn Mee, serie. 
19.50 De stoel, praatprogr. 
20.41 BZN In Kenia, show 
22.12 Ursul de Geer, praatshow 
23.00 Nieuws 
23.10 Emmy Verhey, klassiek 
23.37 A man, a woman and a bank, film 

Ned. 2 
13.00 Nieuws; 17.30 Nieuws; 17.40 Te land, ter 
zee en in de lucht, wedstrijd; 18.30 Art kids, 
jeugdreeks; 18.50 Tiktak; 18.55 Jackpot, beeld
en woordspel.; 19.20 Heatcllff & co, serie; 19.30 
T. en T., serie; 20.00 Nieuws. 
20.27 Op goed geluk, speiprogr. 
21.15 De leukste thuis, komische serie 
21.55 De perfekte misdaad, serie 
23.30 Waar het verleden heden wordt, dok. 
23.50 Nieuws 

Ned. 3 

09.00 Nieuws; 18.00 Paspoort, mlgranteninfo; 
18.30 Sesamstraat; 18.45 Jeugdjoernaai; 18.55 
Het Ktokhuls; 19.10 Ebba en Didrik, serie; 19.39 
Het gezicht van Nederland, Wittem; 19.54 Politie
ke Partijen; 20.00 Nieuws. 
20.20 Studio Sport 
20.55 Geen C te hoog, muzlekemoties 
21.35 Cinema 3, fllmmagazine 

~ 22.00 NOS-laat 
22.45 Studio Sport 
23.55 Nieuws 

Ex-bokser John Wayne slaagt erin een onstuimige Maureen O'Hara te 
temmen in Tlie Quiet iVlan. Zondag 14 ol(tober op VTM om 14u.50. 

wanneer Byron met een meisje optrekt. 
Mark reageert vijandig en wanhopig. 
Amerik. film van uit 1985 met Emilio 
Estevez en Craig Slieffer. (Ned. 2, oin 
22u.) 

WOENSDAG 17 OKTOBER 

L'HOMME PRESSE 
Franse film uit 1977 met Alain Delon, 
Mireille Darc en Michel Duchaussoy. 
Kunsthandelaar Pierre Niox leidt een on
gelooflijk druk leven dat echter te veel van 
zijn krachten eist. (RTL-TVI, om 21U.15) 

, ^ , . D O N D E R D A G 18 O K T O B E R 
Sean Thornton IS een suksesvol bokser in nnn/irTAMr o 
de VS, maar krijgt stilaan genoeg van het [ ) K I M O I ü N L (x 
drukke leven. Daarom besluit hij terug te _ , _ 
keren naar zijn geboortedorp in Ierland. TRFACLE 
Amerik. film van John Ford uit 1952 met " ^ ' - ' ' ^ ' - ' -
John Wayne, Maureen O'Hara en Ward 
Bond. (VTM, om 14u.50) 

Z A T E R D A G 13 O K T O B E R 

VOYAGE OF THE 
DAMNED 
Britse film uit 1972 met Faye Dunaway, 
Malcolm McDowell en James Mason. Op 
13 mei 1939 vertrekken ruim 9000 joden 
met de St.Louls uit Hamburg naar Cuba. 
Hitler hoopt met dit humanitair gebaar de 
internationale pers wat gunstiger te stem-
men. (Ned. 2, om Ou.05) 

ZONDAG 14 OKTOBER 

THE QUIET MAN 

MAANDAG 15 OKTOBER 

MON AMI LE TRAITRE 
Franse film uit 1988 met Thierry Fremont, 
Valerie Kaprisky e.a. Na de bevrijding 
slaat de 25-jarige kollaborateur Georges 
op de vlucht. Via zijn vriendin komt hij in 
kontakt met Adrien Rove, maar die stelt 
enkele voonwaarden... (RTBf 1, om 
20U.05) 

DINSDAG 16 OKTOBER 

THAT WAS THEN, THIS 
IS NOW 
Mark en Byron zijn samen opgegroeid in 
een gore wijk van New York. Hun vriend
schap wordt ernstig op de proef gesteld 

Britse film uit 1976. Tom en Amy zorgen 
voor hun 19-jarlge dochter die na een 
hersenletsel een vegetatief leven leidt. 
Temidden van deze erg gespannen situa
tie verschijnt Martin, een vriendelijke en 
hulpvaardige jongeman. Met Denholm El
liott, Patricia Lawrence en Sting. (Ned. 3, 
om 20U.25) 

VRIJDAG 19 OKTOBER 

AT CLOSE RANGE 
Brad Jr. heeft zijn studies opgegeven en 
hangt maar wat rond bij zijn depressieve 
moeder, zijn achterlijke broer en zijn luie 
stiefvader. Die situatie kan hij niet lang 
aan en hij zoekt een middel om uit de 
dagelijkse sleur te breken. Amerik. film uit 
1986 met Sean Penn, Christopher Walen 
en Mary Stuart Masterson. (TV 1, om 
23u.) 
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UIT DE REGIO 

• Vlaanderen bestaat? 

Tijdens een verhitte diskussie in Antwer
pen werd er gespot door enl<ele „verlichte" 
Europeanen met onze reuzegrote plal^brief. 
Vlaanderen was geen volk, volgens hen. Wij 
ontwikkelden — op bazis van een rijk histo
risch verleden — tijdens de jongste ander
halve eeuw, ontegensprekelijk een soort ge-
standariseerde operationale mensengroep. 
Minimaal kan je zeggen dat die nu éénzelfde 
Vlaamse aanvoelen bezit. De inzet naar een 
Intellektuele (en ook ekonomische) vormge
ving die de internationale toets kan door
staan. Dat ondertussen twee wereldoorlogen 
met hun gevolgen „geassimileerd" werden, 
betekent bij onze Vlaamse trots, nog een 
voordeelstreepje méér! Nu moeten wij ver
der denken, toekomstgericht. 

Sedert méér dan 1 jaar zijn wij nu zelfstan
dig, niet met ons aanvoelen, maar officieel: 
voor ons onderwijsbeleid, voor ons leefmid-
den, voor onze openbare werken + verkeer 
enz... Het rezultaat ervan moet je beoordelen 
via het feit dat dit beleid hoofdzakelijk nog 
bepaald wordt door „sctiatplichtige" Vlamin
gen. De meesten zijn politici die uit een 
Belgisch-unitaire stal komen. Zij groeiden 
politiek op in een Belgisch-staatsnatwnaal 
(partij)denken. Bewijze daarvan de blijvende 
schrikachtige reakties t.a.v. het konsekwent 
doortrekken van een zelfstandig-Vlaamse 
simboliek, zoals Johan Sauwens dat zo goed 
doet. Het opportunistisch gebruik van het 
Engels bij de naam- en vormgeving van onze 
instellingen, tentoonstellingen enz... wijst in 
dezelfde richting. 

Het zou de grote aktualiteitsopdracht kun
nen zijn van de Vlaamse beweging om kon-
kreet een inventaris op te stellen van die 
feiten, die instellingen, die programma's die 
de konsekwenties van de staatsomvorming 
nog-moeten-verwerken. Zeker voor Brussel: 
De Vlaamse beweging kan best terzake een 
kijkje gaan nemen in Katalonië, in Beieren of 
in Quebec. De Vlaamse niet-partijpolitleke 
beweging heeft nog een grote rol te spelen. 
Deze zou de denkgroep, het labo-van-de-

toekomst moeten zijn voor onze gemeen
schap. Het 40ste ANC-gebeuren in Koekel-
berg inzake intemederlandse samenwer
king; de IJzerbedevaart inzake vredesbewe
ging; het ANZ inzake de muziekkultuur; de 
Vereniging van Vlaamse Leerkrachten inza
ke onderwijs enz... zijn hiervan goede, leven
de voorbeelden. 

Anderzijds is hef even betekenisvol dat 
een aantal publikaties in de Vlaamse bewe
ging (niet in het minst deze in studentenkrin
gen) krampachtig blijven rondloeren (en 
zichzelve herhalen) rond het verleden. De 
jongste Grammensbrochure in de DF-Fo-
rumreeks weerspiegelt ten overvloede dit 
wéinig-toekomstgerichte. 

• Vlaaratoren-in-Europal 

Met de hakken raakten we over de skwt. 
Begin 1993 vallen de binnengrenzen — ook 
de Belgische! — van het schiereiland West-
Europa weg. Andere statelijke littekens tus
sen Oost en West verdvronen met een on
voorstelbaar gemak: de Muur en het IJzeren 
Gordijn. Maar even gemakkelijk blijven er 
andere bestaan! Denk maar aan: het IJzeren 
Gordijn tussen de 6 noordoostelijke graaf
schappen en de rest van Ierland; de opde
ling van Cyprus; de Albanese toestand; 
Gibraltarenz... Of mag ik even in herinnering 
brengen dat rond 35 volksgroepen, goed 
voor 42 miljoen inwoners (op 325) in de EG-
der-12, een dodend, izolerend-soort Uzeren 
Gordijn bestaat? De Bretoenen moeten nog 
steeds vechten voor hun primaire taalrech-
ten; de Korsikanen en de leren sterven nog 
steeds verder af door uitwijking enz... Zonder 
slag of stoot (en terecht) trad de DOR met 17 
miljoen de Europese Gemeenschap binnen 
als 5 Duitse deelstaten. Kostprijs voor de EG 
22,5 miljard frank per jaar — tot nadere, 
betere orde! Maar andere duitstalige regio's 
zoals de Elzas, Eupen-St.-VIth, Tirol blijven 
buiten deze ,,Wiedergutmachung". Schijn-
staatjes daarentegen zoals het Groothertog
dom Luksemburg, Liechtenstein of Andorra 
putten hun statelijk bestaansrecht uit even 
betwistbare toevalligheden der geschiede
nis. 

Tussen 27 en 30 november 1990 vergade
ren te Rome de parlementsvoorzitters van de 
12 iKistaten om — in overleg — wat orde op 
zaken te steHen. Gedurende welgetekj 600 
vergaderminuten willen 173 afgevaardigden 
een poging doen om nieuwe bestuurslijnen, 
de herverdeling van de bestuursmacht, te 
omschrijven. 

Deze vergadering is publiek. En onze EVA 
zal er niet ontbreken om voor ieder volk het 
goed regionaal bestuursrecht te bepleiten. 
Eeuwenoude volkeren zoals het Katalaanse 
of het onze zouden niet representatief kun
nen optreden op het Europese forum, maar 
hogervermekje schijnstaatjes wel! Een regio 
zoals Lombardije, met meer dan 9 miljoen 
inwoners, is een voorbeeld van goed gede
centraliseerd bestuur in Italië, maar bezit niet 
hetzelfde internationaal bestaansrecht als 
het pas toegetreden Thüringen... 

Wiily Kuijpw^, 
algemeen sekretaris. 

HET 
PARTIJBESTUUR 
DEELT MEE 

Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur van 
maandag 8 oktober j.l. heeft algemeen voorzitter 
Jaak Gabriels volgende mededelingen verspreid 
ten behoeve van óe pers. 

Het partijbestuur van de Volksunie heeft de 
situatie in Rwanda en de Interventie van de Belgi
sche para's besproken, de toetreding van het 
Britse pond tot het Europees monetair stelsel en de 
Trein-tram-Büs-dag. 

RWANDA 

De Volksunie drukt haar bezorgdhekl uit over de 
evolutie van de toestand in Rwanda en de omvang
rijke aanhoudingen die op dit ogenblik ptaatsvin-
den. De VU vraagt dat de regering bij de Rwandese 
overheid zou aandringen om de mensenrechten te 
respekteren. De regering dient er eveneens bij de 
Rwandese overheid op aan te dringen om de 
oorzaken van deze krisissUuatie weg te nemen 
door het vluchtelingenprobleem opnieuw bespreek
baar te maken. 

De Volksunie is akkoord met de strikt humanitai
re inten/entie van het leger die beperkt blijft tot het 
beschemien van onze landgenoten en het mogelijk 
maken van hun evakuatle. 

Hierbij dient niet alleen aandacht geschonken te 
worden aan onze landgenoten te Kigali, maar ook 
aan diegenen die zich in de andere steden en de 
landelijke gebieden bevinden. 

De VU stelt met tevredenheid vast dat minister 
van Ontwikkelingssamenwerking André Geens 
snel en doeltreffend gehandeW heeft om de evaku
atle van de landgenoten die dat wensen mogelijk te 
maken en de passende maatregelen te treffen voor 
de opvang van de geëvakueerde koöperanten. 

BRITSE POND 

De toetreding van het Britse pond tot het Euro
pees monetair fonds is volgens de Volksunie een 
belangrijke stap in de goede richting van de Euro
pese integratie. Het is een goed voorteken voor de 
aanstaande belangrijte konferenties die de dêmo-
kratische toekomst van de Europese Gemeen
schap zullen bepalen. 

TT14MG 

De VU wenst de organisatoren van de Trefci-
Tram Bmdiig g«luk met het goede verloop van de 
dag en de mooie opkomst. De VU is ervan over
tuigd dat een nieuwe toekomst voor het openbaar 
vervoer noodzakelijk en haalbaar is. De steeds 
toenemende verkeersdrukte laat ons geen andere 
keuze. De VU roept de Vlaamse organisaties en 
burgers op om in dit kader het Verkeers- en 
vervoersplan Vlaanderen van Vlaams minister Jo
han Sauwens te steunen. Dit plan biedt de nodige 
inspraakmogelijkheden die moeten leiden tot een 
Vlaams verkeers- en vervoersbeleid waarbij het 
openbaar vervoer geherwaardeerd wordt. 

ADRESWUZIQMG 

Bart Tommelein 
Prov. voorz. West-Vlaanderen 
Zuster Idastraat 12 
8800 Roeselare 
051/24.08.25 
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KUK, VNOS 
OP DE BUIS 

Het volgend VNOS-programma gaat op 
vrijdag 12 oktober om 19u op TV 2 

Ditmaal stellen wij onze aktieve Vlaamse 
minister van Openbare Werken, Johan Sau-
wens, in de kijker Wij trokken met de kamera 
door Vlaanderen, waar het overal gonst van 
werken om ons verkeer in veiliger banen te 
leiden Van geel-zwarte verkeerslichtpalen, 
over fietspaden naar wegversmallingen Al
les met één grote bedoeling verhoging van 
de veiligheid, vooral voor de zwakste wegge
bruikers Daarnaast is er de herstrukturering 
van het Vlaams Openbaar Vervoer met het 
prestigieuze plan ,,De lijn", en de nieuwe 
aanpak van onze havenproblematiek „ 'n 
Nieuwe kijk op Openbare Werken" noemden 
wij onze reportage 

Verder praten wij met volksvertegenwoor
diger Herman Lauwers over zijn voorstellen 
tot het doorbreken van de verzuiling in Vlaan
deren 

Minister van Ontwikkelingssamenwerking 
André Geens kwam de jongste tijd opge
merkt in het nieuws met zijn uitspraak over 
de Top van het Kinderfonds van Unicef Met 
hem een gesprek hierover en over de aan
staande 1111 11-solidariteitsaktie 

Tenslotte trekken wij met de kamera door 
het centrum van Aalst Verrassend hoe ver
engelst het straatbeeld van deze Oostvlaam-
se stad is 

VNOS op vrijdag 12 oktotMr om 19u. op 
TV 2. 

VLAANDEREN 2000 BIJ FRANSE KONSUL 

VUJO BETOOGT 
MEE IN FRANS-
VLAANDEREN 

De Volksuniejongeren ondersteunen de 
eisen van de Vlaamse Federalistische Partij 
voor 100 % Als regionalisten vinden we dat 
in het Europa van morgen de huidige staats
grenzen plaats moeten ruimen voor nieuwe 
entiteiten, gebouwd op volkeren en socio-
ekonomische regio's Vooral het Frans-
vlaamse streven naar een eigen identiteit ligt 
ons nauw aan het hart De betoging gaat 
door op 20 oktober om 16u te Rijsel 

Daarom legt VUJO, samen met Vrijbuiter, 
3 bussen in naar deze betoging 

Bus 1 Antwerpen-Waasland Kontaktper-
soon Jan Creve, Oud Arenbard 111, 2790 
Kieldrecht (03/773 28 33) 

Bus 2 Gent-Roeselare Kontaktpersoon 
Siegfried Merselot, Notelaarstraat 86 te 9000 
Gent (091/27 63 33) 

Bus 3 Hasselt-Leuven-Mechelen-Brussel-
Kortnjk Kontaktpersoon Gert Strompers 
p/a Barnkadenplein 12 te 1000 Brussel 
(02/217 63 28 — tijdens de kantooruren) 

Begin dit jaar trokken een aantal jongeren van 
Vlaanderen 2000 naar de Scheldebron bij Le Cate-
let in Noord-Frankrijk Hier werden een aantal 
waterstalen genomen die in een fabnekslaborato-
rium onderzocht werden Biologen kwamen tot de 
bevinding dat er een ernstige zout- en kleurstoffen-
verontreiniging in het water werd aangetroffen In 
dergelijk rivierwater kunnen geen zoetwatervissen 
meer overleven en dit minder dan 100 meter van de 
Scheldebron 

EISENPAKKET 
Vandaag trok een delegatie (met een aantal 

kinderen) van VL 2000 naar het Konsulaat-Gene-
raal van Frankrijk in de Bosmanslei te Antwerpen 
Gewapend met honderden kindertekeningen om
trent de watervervuiling, de rezultaten van het 
onderzoek en een grensoverschrijdend eisenpak
ket verkregen de aktievoerders een onderhoud met 
de Franse konsul 

De werkgroep eiste dat de Franse konsul zijn 
persoonlijke invloeden bij de Franse gemeentelijke, 
arrondissementele en nationale overheden zou 
aanwenden om de bednjven die verantwoordelijk 
zijn voor deze verontreiniging op te sporen en hen 
een verplichting tot het zuiveren van hun afvalwa
ters te doen opleggen Daarenboven zou er vol
gens Vlaanderen 2000 dringend werk moeten ge
maakt worden van het onderhoud en schoonmaken 
van de oevers en dijken van de Schelde De eerste 
kilometers zijn reeds echte stortplaatsen 

Tevens werd er gepleit voor een internationale 
konferentie tussen Frankrijk, België en Nederland, 
die sluitende afspraken zou moeten maken omtrent 
een ekologisch reddingsplan voor het Scheldebek-
ken 

De Gemeentelijke Lagere School van Kontich, 
het Sint-Willebrordkollege en het Sint-Jan Berch-
manskollege van Antwerpen hebben hun medewer
king aan deze aktie verleend 

E. Brentjens 

Onderzoek Scheldewater Le Catelet (100 meter na bron) 
zuurtegraag 6,96 (neutraal 7) 
Natrium 350 mg per liter 
Chloorionen 190 mg per liter 

Ter informatie Stadswater natrium 24 mg per 

zoutverontreiniging 

chloorionen 47 mg per I 

Fosfaten 
Nitraten 
Sulfaten 

Zware metalen: 

onbeduidend 

Magnesium: 

15 mg per liter 
kleiner dan 1 mg per liter 
164 mg per liter 

nikkel kleiner dan 0,03 mg/l 

Ijzer 1 mg per I 

koper kleiner dan 0,01 mg/l 

zink kleiner dan 0,05 mg/l 

cadm kleiner dan 0,01 mg/l 

alum kleiner dan 0,1 mg/l 
chroom kleiner dan 0,05 mg/l 
lood kleiner dan 0,1 mg/l 

hardheid water 30 Franse graden 
Calcium: 

Ter informatie ons leidingwater 19 Franse graden 

Petroleumresten geen 

Er IS geen verontreiniging door zware metalen en petroleumresten 

JEAN-MARIE ROLT WEER 
Jean-Marie De Roovere, de zestigjarige 

rolstoelatleet die verleden jaar een rolstoel-
tocht door Vlaanderen maakte, trekt er vol
gend jaar weer op uit Bij zijn jongste tocht 
Dwars door Vlaanderen ondervond Jean-
Marie aan den lijve hoe erg het gesteld is met 
de toegankelijkheid van openbare gebouwen 
voor mensen met een handikap, met de 
stoepranden, trappen, loketten, het onaan
gepaste openbaar vervoer, Jean-Marie 
nep luidkeels om een vlugge oplossing 

Dit viel in goede oren bij de dinamische 
Vlaamse minister van Verkeer en Openbare 
Werken Johan Sauwens Die besliste on
langs om het Vlaams openbaar vervoer (zie 
WIJ van 21 september) toegankelijk te laten 
maken voor mensen met lichaamsmoeilijk-

heden, moedrs met kinderwagen, blinden, 
rolstoelgebruikers enz De Vlaamse minister 
IS ook zinnens de verkeerspalen van de 
voetpaden te laten verwijderen 

Op 11 mei 1991 plant de krasse suikerziek 
zestiger een naar eigen zeggen laatste rol-
stoeltocht HIJ rolt nchting Santiego de Com-
postela in Spanje Paul Wellens en Marcelle 
Wachtelaer zullen Jean-Marie begeleiden 
Het trio IS samen 201 jaar jong 

Deze gedurfde onderneming staat in het 
teken van vrede en solidariteit naar aanlei
ding van de Europese eenmaking Meer 
speciaal willen ze ook de aandacht vestigen 
op het beter toegankelijk maken van openba
re gebouwen, stads- en dorpscentra, en het 
uit hun isolement halen van mensen met een 
handikap 
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VUJO: KWISTIG MET VRAGEN 
In het kader van 20 jaar VUJO nodigen de VU-

Jongeren je van harte uit op de tweede uitgave van 
de Nationale VUJO-Kwis die zal plaatsvinden op 
zaterdag 13 oktober om 19.30u in zaal Parochie
huis St. Jacobs, Goudstraat 35 in 9000 GSent 

Met de l(wis zijn prachtige prijzen te winnen De 
vragen werden dit jaar opgesteld door enkele 
„wijzen" van VUJO-Gent-EekIo, ze handelen over 
de meest uiteenlopende onderwerpen Naast enke
le „praktische proeven" komen volgende thema's 
aan bod aktualiteit, aarderijkskunde, geschiedenis 
en Vlaamse beweging, media (pers en TV), kunst 
en kuituur (muziek, literatuur, enz ), sport en 
uiteraard „20 jaar VUJO" 

Ook dit keer is het de bedoeling per kern of 
arrondissement ploegen te vormen van maksimum 
vier personen Je kan ook met meerdere ploegjes je 
kern of arrondissement vertegenwoordigen, dan 

wordt de kans op een ovenwinning natuurlijk gro
ter Wie met meekwist is natuurlijk van harte 
uitgenodigd om met vlag en wimpel, toeters en 
bellen z'n favoriete ploeg te komen aanmoedigen i 

Aan de kwis gaat een receptie vooraf die wordt 
aangeboden door VU(JO) Gent-Eekio en in het 
teken zal staan van 20 jaar VUJO Gewezen VUJO-
voorzitter Nelly maes zal een korte gelegenheids
toespraak houden Na de kwis volgt dan een heuse 
dansavond met niemand minder dan DJ Johan 
Vertsraete' Voldoende redenen dus om er zaterdag 
bij te zijn I 

Wegwijzer: met het openbaar vervoer vanuit 
Gent-Sint-Pieters: tram 40 tot aan 't Sluizelcen 
(Sleepstraat), over brugje eerste straat linies; 
met de eigen auto de wegwijzers naar Centrum-
Sint-Jacobsmarkt-Kromme-Wal, de Goudstraat 
geeft hierop uit. 

HERDENKING FRANS KUSTERS 
Op 9 januari 1891 werd Frans Kusters te Rekem 

(Limburg) geboren 

Het IJzerbedevaartkomitee-gewest Maaseik 
heeft het plan opgevat om ter gelegenheid van 
deze honderdste verjaardag Frans Kusters te her
denken 

Er werd reeds kontakt gezocht met enkele geïn
teresseerden uit de streek om deze herdenking 
gestalte te geven en ook het nationaal IJzerbede-
vaartkomitee bij monde van sekretaris Koen Baert 
steunt het initiatief 

Langs deze weg doen wij een oproep 

— ben je geïnteresseerd om mee te werken 
neem dan kontakt op 

— heb je informatie over Frans Kusters, we 
denken aan fotomateriaal, mondelinge of geschre
ven informatie, getuigenissen geef ons een sein
tje 

H^ 
N.V. ZAKENKANTOOR 

HERMAN STEENHOUDT 
1 STATIONSPLEIN, 

9500 GERAARDSBERGEN 
Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

Kostuums naar maat 

L\ HERENKLEDING 

f Vermees 
J L y Steenhouwersvest,52 

' ' ^ - ^ ANTWERPEN 

Vlaanderen mag deze figuur, die begraven ligt in 
de kripte van de IJzertoren, met vergeten > Vooral 
Limburg moet hier het voortouw nemen 

Bel of schrijf naar W Rosiers Voorzitter IJzerbe-
devaartkomitee-gewest Maaseik, Wijklaan 21 te 
3680 Neeroeteren (tel 011/86 35 38) 

OKTOBER 

13 ZONHOVEN: Vlaanderen mijn Land Montage 
met beeld, poèzie 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, met DJ The 
Midnight Special Vanaf 20u in de gemeentezaal 
„Harteberg" T v v Harmonie Recht Door Zee 

KOMT WIJ TE LAAT? 

VUJO AAN DE 
UNIVERSITEITEN 

De jongste tijd zijn de Volksuniejongeren 
heel aktief er kan geen week voorbij gaan of 
ze halen met een of andere aktie de pers, op 
de VUJO-raden is er een grote opkomst en 
wordt er zinvol over politiek nagedacht, her 
en der starten nieuwe groepen jongeren met 
een plaatselijke VUJO-werking 

Onlangs hebben de aktieve VUJO-ers aan 
de universiteiten hun hoofden bij elkaar ge
stoken om ook de werking aan het hoger 
onderwijs verder uit te bouwen Aan elke 
universiteit is er een groep entoesiaste 
VUJO-ers bezig de werking van het volgende 
akademiejaar voor te bereiden 

Een geslaagde universitaire werking kan 
pas echt een sukses zijn indien gans het VU-
kader meewerkt bij het zoeken van medewer
kers, leden en simpatsanten 

Indien je zelf student bent of studenten 
kent die zich voor de Volksunie en VUJO 
willen inzetten, geef onderstaande kontakt-
personen dan een seintje als je je wil inzet
ten maar je studeert aan een hogeschool of 
unief waar er nog geen VUJO-werking is, 
neem dan kontakt op met het nationale 
VUJO-sekretariaat 

KU-Leuven: Jeroen De Smet, A. Ver-
meylenlaan 24 te 3200 Kessel-Lo 
(016/25.93.94). 

RU-Gent: Patrick D'Haese, Sousbeek-
straat 59 te 9170 Waasmunster 
(091/48.84.15). 

vu-Brussel: Theo Jans, Mettewielaan 
77 bus 40 te 1080 Bnissei (02/465.03.85). 

U-Antwerpen: Karl Vermaercke, Korte 
Wijkstraat 26 te 2390 Weelde 
(014/65.63.38). 

Andere instellingen: VUJO-Nationaal, 
Barrikadenpiein 12 te 1000 Brussel 
(02/219.49.30). 

Tal van lezers beklagen er zich over dat WIJ hen zelden op vrijdagmorgen bereikt 

Om aan deze laattijdigheid een einde te stellen doet de WlJ-admimstratie een beroep op uw 
medewerking 

Wie WU onregeimatg of nooit op vrijdagmorgen onWangt vult bijgaande bon m Aan de hand ervan 
zal bij de postdiensten tussenbeide gekomen worden om WU ti^ig te bestellen 

D WIJ komt nooit op vrijdag aan 
D WIJ komt onregelmatig op vnjdag aan 
D ik heb reeds navraag gedaan bij mijn plaatselijk postkantoor 

Rezultaat 

Naam 

Adres 

Gelieve de bon te sturen naar 

Administratie WIJ 
Barnkadenplein 12 
1000 Brussel 

I3ank voor de medewerking! 
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BRABANT 
OKTOKR 
1S OfWUK: Vergadtring „H«t gemeentelij ver-
keerabetetd". On 20u. in het Brouwershuis, Markt 
te Opwijk. Org.: Vorming en Gemeenschap). 
21 LEUVEN: Met VU-Leuven naw Tongeren en 
Alden-Biesen. Vertrek om 8u.10 (Vaartkom), 8u.20 
(station) en 8u.30 (Thier-Brau). Met geleide rondrH 
in Tongeren en bezoek Alden-Biesen. Terugreis 
17u. hifo en inschrijvingen op tel. (016/23.02.72). 
Prijs: 850 fr. over te schrijven op rek.nr. 001-
01765229-02 van VU-Leuven-Centrum. 
25 LONOERZEEL: André Geens in Londerzeel. 
Om 20u. in de zaal van de Brandweerkazerne. 
Org.: FVK-Rodenbach. 
27 HEüNE: Boerenkrijgherdenking met bloe
menhulde aan De Kartuis, Kapellestraat te Heme. 
Samenkomst om 17u. Toespraak door kamerlid Et. 
Van Vaerenbergh. Org.: Vlaamse Kring Herne. 
27 HERNE: Pannekoekenbak in zaaltje van her
berg „Nicole & Eddy", naast de kerk van Herne. 
Vanaf 19u. Org.: Vlaamse Kring Herne. 
28 AARSCHOT: Jaarlijkse pannekoeken- en 
smouteboHenfeest. In de parochiezaal van Lang-
dorp van 14 tot 20u. Org.: VU-Aarschot. 
28 OVERUSE: Jaarlijks Steakfestijn in zaal Ter 
Use, eerste verdieping, Statbnsstraat 8 te Over-
ijse-centrum. Van 11u.30 tot 18u. Org.: VU-Over-
Ijse. 
NOVEMBER 
3 LIEDEKERKE: André Geens in Liedekerke. Om 
15u. in de Warande. Org.: Vlaamse Kring Pajotten-
land. 

G E M E E N T E B E S T U U R 
O V E R U S E 

Aanwerving 4ircctMir(trict) voor h«( 
G.I.T.0. 

Kandidaten, houder van een diploma 
van ten minste H.O.L.T. (hoger onderwijs 
van het lange type) komen in aanmer
king. 

Voorkeur wordt gegeven aan kandida
ten met bijkomende opleiding Informatica 
en beleidstechnieken en/of enkele jaren 
ervaring in de nijverheid. 

Kandidaturen met CV. dienen uiterlijk 
tegen 31 oktober toe te komen per aan
getekende brief bij het College van Bur
gemeester en Schepenen van Overijse 
— Justus Lipsiuspletn 9 — 3090 Overijse, 
waar ook nadere inlk^htingen kunnen be
komen worden. 

ADVERTENTIE 

S T A D V I L V O O R D E 

Aanwerving van een 

deeltijdse 
bibliotheekassistent 

en aantegging van een werfreserve, 
geldig voor twee jaar. 

Kandidatuurstelling kan tot 20 oktober 
19M bij middel van een Inschrijvings
formulier samen met de aanwervings-
voorwaarden te bekomen op de Perso
neelsdienst, stadhuis, 1800 Vilvoorde, 
tel. 02/251.09.95. 

ADVERTENTIE 
de VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE werft aan: 

SOCIAAL KULTUREEL WERKER 
In S4NT-GILLIS (Brussel) 
funktie: stafmedewerker, verantwoordelijk voor vorming en opbouwwerk in de lokale 
gemeenschap. 

p ro fM: 
— diptoma sociaal assistent 

of gelijkwaardig 
— kontaktvaardig, kreatief 

n het uitbouwen van proces
sen en strategieën 

— interesse voor stedelijke en 
plurikulturele situaties 

— bereid tot beperkt avond
en weekendwerk. 

Inlichtingen en inschrijvingsformulieren aan te vragen bij de sociaal-kulturele raad 
Sint-GIlis, Fortstraat 35A, 1060 Sint-Gillis, tel. 02/537.55.66. Inschrijvingsformulieren 
terug te bezorgen uiterlijk op 12 november 1990. 

wii Meden: 
— basismaandwedde 

(bruto): 59.484 fr. 
— nuttige anciënniteit 

wordt meegerekend 
— teamwerk met zelfstan

dige taakopdracht 
— afwisselende job 

OKTOBER 
13 HULSHOUT: Mosselbal afdeling Hulshout. 
Parochiezaal Houtvenne, vanaf 19u. 
13 NULEN: Mosselfeesten in zaal Kempenland 
op 13 en 14/10, telkens van 17 tot 21u. Org.: VK 
Kempenland. 
13 KONlNGSHOOiKT: Avondfeest met plaatse
lijke VU: maaltijd en tafelrede door Walter Luyten 
over „De dreiging van de 21ste eeuw". Deelname 
550 fr. leden, nieWeden 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 + 
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: Aperltiefkoncert In 
Kasteel Steytelinck te Wilrijk. Aanvang 11u. Kaar
ten 100 fr. Org.: VU-Groot-Antwerpen. 
14 MBIKSEM: Busreis naar Oostkust en Zwin in 
het hader van projekt „Cirkels doorbreken: kuHuur-
ven-ijkend". Vertrek kiual 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. 
K KERCHEM: Naar Dor*echt met FW-Ber-
chem. Vertrek 8u. Berchem statie. Leden 950 fr., 
niet-leden 1000 fr. Infom bij FW-Berchem 
(321.73.60). 
17 BERCHEM: Om 20u. in Kultureel Centrum 
Berchem spreekt Greet Siemers-Moortgat over 
„De Viroiiw in China". Org.: FW-Berchem. 
18 ueR:VNC, Berlarij80:Mozartavondom20u. 
Inkom 50 fr. Org.; FW-üer. 
18 EOEGEM: Om 20u. in Drie Eiken, Drie Eiken
straat 128: Voordracht „Sint Franciscus in zijn tijd" 
door André Janssen. Org.: KuKurele Kring Ede-
gem. 
19 EOEQEM: 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. 
U KRCHEM: „Tij! Uilenspiegel" door Tine 
Ruysachaert. In (eaterzaal St.Lambertus, Ekeren, 

om 20u. Kaarten 250 fr. bij Paula Van Beeck, +3 
pas en studenten: 200 fr. De avond zelf 300 fr. 
Org.: FVV-Prov. Antwerpen. 
19 TONGERLO/WESTERLO: Johan Sauwens 
over de „Derde Faze". 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 ptoeg van 4 tot 6 personen. Prijs 
p.p. 100 fr. AHe 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. 
24 TUIMHOUT: Busuitstap naar Brussel met 
VU-afdeling: bezoek Parlement, katedraal en histo
risch stadscentrum. Vertrek: 8u. VI. Ontmoetings
centrum Schamel, Paterstraat, terug rond 23u. 
Prijs 300 fr. Info: 014/61.30.94 en 41.50.38. Mid
dagmaal (550 fr.) niet verplicht. Vooraf storten op 
rek. 979-3674084-20, VU-afd. Turnhout, Bloemfon
teinstraat 52. 
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 KA«LLEH: Jaarlip(S Dansfeest, in Denne-
burg Hoeve, Geelhanddreef 9. Vanaf 20u.30. Org.: 
VU-Kapetlen. 

NOVEMBER 
3 MEERHOUT: Feest „20 jaar VU-Meerhout", in 
zaal Centrum in Gestel. Vanaf 19u. 

NIEUWE VU-
FRAKTIELEIDER 
MECHELEN 

De politieke raad van de VU-Mechelen heeft 
Koen Anciaux aangeduid als fraktieleider van de 
VU-mandatarissen in de gemeenteraad van Me-
chelen. Hij volgt hiermee Fimiin Verlinden op. Met 
deze beslissing wil de partij zoals afgesproken ook 
in het Mechelée de verdere verjonging doorvoeren. 
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„DERDE MAANDAG!" 
BIJ COREMANSKRING 

De Coremanskring start opnieuw met een debat-
tenreeks in Antwerpen rond aktuele tema's of 
gespreksonden«erpen die in de maatschappelijke 
diskussies steeds opnieuw de kop opsteken 

Elke derde maandag van de maand wordt er in 
de bovenzaal van het stemmige Vlieghend Peerd 
van gedachten gewisseld tussen Vlaamse politici 
en andere niet-politieke woordvoerders Het wordt 
dus zeker geen saaie toelichting bij al even ontoe
gankelijke partijprogramma's, maar een open en 
verhelderend gesprek waarbij enige inbreng van 
het publiek wordt verwacht 

Met een open en eerlijke diskussie tussen politi
ci, burgers, bewegers, deskundigen en aktievoer-
ders kan het mistgordijn dat tussen de vertegen
woordigers van het volk en het volk zelf hangt, 
verdund of zelfs volledig opgetrokken worden 

De Coremanskring wil hiertoe zijn steentje bijdra
gen met de debattenreeks De Derde Maandag 

Het eerste debat, en dat mag men van nationalis
ten vera/achten, handelt over de perikelen rond de 
Staatshervorming De deelnemers van deze eerste 
ronde waarborgen een spetterende start voor deze 
nieuwe reeks van debatten Aan deze avond die 
doorgaat onder het tema De Derde Faze nu of 
nooit? geven volgende personen hun medewer
king 

— Hugo Schiltz, vice eerste-minister, minister 
van Begroting en Wetenschapsbeleid (VU) 

— André Denys, fraktieleider in de Vlaamse 
Raad (PW) 

— Koen Baert, co-voorzitter Aktiekomitee Vlaan
dere '90 

Als moderator treedt joernalist Pol Van Den 
Dnessche op 

Afspraak dus op 15 oktober as om 20u 30 in het 
Vlieghend Peerd, 8-12 Koraalberg te Antwerpen 

De onderwerpen voor de volgende derde maan
dagavonden zijn 
19 november 1990 Golfknsis 
17 december 1990 Ethiek 
21 januari 1991 Jongeren 
18 februari 1991 Milieu 
18 maart 1991 Vredesbeweging 
15 apnl 1991 Kuituur 

Beslist data (en onderwerpen) om vrij te houden i 

GROENINGHE NAAR 
DE (XISTKUST 

Zondag 14 oktober a s richt de Vlaamse Kring 
Groeninghe een reis in naar de Oostkust 

Programma 

Vertrek om 9u aan het Distriktshuis van Merk-
sem Ophalen van medereizigers in de Van 
Schoonbekestraat en de Markgravelei rond 9u 15 

In Assebroek-Brugge bezoek aan de middel
eeuwse hofstede de Zeventorentjes Middagmaal 
m de nabijheid van de Brugse zeehaven (warme 
maaltijd of zelf mee te brengen lunchpakket) Via 
Male naar Damme, Oostkerke en Hoeke 

Tenslotte over Oostkerke, Hoeke en Westkapelle 
naar Knokke met wandeling door het Zwingebied 

Deelnameprijs 450 frank, te betalen in de bus 
Graag vooraf inschrijven op het sekretariaat van 
het Rodenbachfonds, Jozef Liesstraat 2, te 2018 
Antwerpen, tel 03/238 82 95 (Ronnie Herbosch) 
Tot vrijdagmiddag 12 oktober om I2u 

UIT DE ANTWERPSE GEMEENTERAAD 

KUNST & AMNESTIE 

Clara Govaart interpelleerde omdat dwars tegen 
de eenstemmige Merksemse distriktsraad Willy 
Calewaert doorgedrukt werd als inleider van een 
kunsttentoonstelling Het kwam tot een woordduel 
met de aanstoker van de ganse polemiek Het Blok 
stelde dat de oorlog zonder amnestie met beëin
digd IS Gerard Bergers stelde dan vast dat de SP 
dan ook nog altijd in staat van oorlog verkeert 
omdat ze tegen het in ovenweging nemen van 
amnestievoorstellen stemt, al zijn ze afgeschreven 
van de VU Ekskuus daarop van de SP-banken het 
wetsvoorstel van Coveliers is bespreekbaar, de 
kopij met 

BESTOFT BERENDRECHT 

Ondertussen blijft het Stocatra-stof verder neer-
dwarrelen op Berendrecht Er kwam unanieme 
afkeuring van alle frakties Gerard Bergers wees er 
op dat al voor de fuzie, dus voor 1983, dit door de 
VU werd aangeklaagd Eenparige afkeuring kwam 
er van op alle banken dat dit stoffig dossier eindelijk 
opgelost moet worden 

WIL HAVENSCHEPEN EIGEN PENSIOEN 
BEGROTEN ? 

Gewoontegetrouw werd 's morgens de pers voor
gelicht over de begroting door de havenschepen 
Loslippig als altijd, had hij het over het zelf opstar

ten van een eigen pensioenfonds voor de haven 
zonder de ganse stad af te wachten De joernalis-
ten vroegen details en kregen ze voorgeschoteld 

's Avonds dan gonsden de schepenbanken en 
vooral de wandelgangen van de zenuwachtige 
gesprekken van een onwetend kollege Stadsbe
stuur, pers en publiek, iedereen wachtte de repliek 
van de havenschepen op de begrotingstussenkom
sten af HIJ krabbelde terug Goed geprobeerd voor 
iemand die volgens de geruchten als lijsttrekker 
door de eigen partij op brugpensioen gestuurd zal 
worden 

HAVENBEGROTING '91 

Ondertussen werd ook de havenbegroting '91 
besproken Ze is vooral gekenmerkt door een 
voorafbepaalde winstuitkering aan de stad en de-
sinvestenng in de haven zelf Gerard Bergers trok 
ook de aandacht op het feit dat ondanks afvloeiing 
(in sommige diensten tot 20 %') de totale loonlast 
blijft stijgen Wat de noodzakelijke investeringen 
betreft, verwees hij naar de geslaagde aktie van 
Hugo Coveliers om alle havenkredieten uit het (te) 
Algemeen Investeringsfonds van (alle) gemeente te 
lichten Verder werden in dit debat de gekende 
standpunten vertolkt en geklaagd dat de Antwerpse 
invloed vermindert te Brussel Je vraagt je af hoe 
deze haven ondanks schepen en ondanks beleid 
nog varende schepen blijft aantrekken 

Hugo Hermans 

MECHELMRS B(DOS 
OP SCHEPENKOLLEGE 

Gans Mechelen raakt stilaan in rep en roer en de 
aanleiding ligt bij de huidige bestuurders Het CVP-
SP-kollege maakt zich onpopulair door het nemen 
van onnodige en onrustwekkende maatregelen en 
beslissingen 

Een der laatste groene longen van de stad, aan 
Stuivenberg, moet volgens diktator-burgemeester 
Vanroy plaats ruimen voor een industriepark van 11 
ha, terwijl een vlugge blik op de kaart leert dat in het 
arrondissement nog zowat 500 ha onbebouwde 
industriegronden verspreid liggen Het industrie
park zou vlak naast het natuurdomein Vnjbroek 
ingeplant worden 

In een andere wijk, de Betamenpolder, wachten 
driehonderd jongeren op een jeugdlokaal De So

ciale Bouwmaatschappij wil onmiddellijk een prefa-
blokaal gratis plaatsen maar de stad dient echter de 
nutsvoorzieningen aan te brengen Het stadsbe
stuur houdt zich afzijdig 

Ook de Dijlefeesten vinden geen genade in de 
ogen van de burgervader en zouden uit de stad 
gebannen worden Vü-fraktieleider Anciaux be
treurt dit en stelt dat de jeugddienst van de stad één 
en ander zou kunnen bijsturen 

Ondertussen wordt het duidelijk dat de liefde 
tussen de koalitiepartners erg bekoeld is Vorig jaar 
sprong de koalitie haast en nu raken CVP en SP het 
ook met eens over de begroting 1991 Heel wat 
werk blijft ondertussen liggen 

M. Hendrickx. 

VLMMSE AUTONOMIE: 
GEEN ZORG VOOR TURNHOUT? 

Tijdens de gemeenteraad in Turnhout werd bij 
monde van VU-raadslid Tuur Robberechts de ge
meenteraadsleden gevraagd zich te scharen ach
ter de vijf programmapunten van het Aktiekomitee 
Vlaanderen 90 De punten, door duizenden Vlamin
gen reeds onderschreven, werden door de Turn-
houtse gemeenteraad unaniem, buiten de VU-
stem, verworpen Het kwam zelfs met tot een 
debat 

Een ander VU-voorstel, met name een intentie

verklaring goed te keuren om in de begroting van 
volgend jaar een bijdrage m te schrijven voor het 
herstel van de IJzertoren, werd eveneens verwor
pen 

De VU stelt vast dat Turnhout zich weinig bekom
mert om meer autonomie en meer demokratie in 
Vlaanderen De VU van haar kant zal echter blijven 
hameren op meer openheid en meer demokrati-
sche besluitvorming m een zelfstandig Vlaanderen 
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Kamerlid Coveliers tijdens zijn boeiende uiteenzetting over „ons gerechterlijk appa
raat". Naast hem afd. voorzitter Norbert Hennaert. 

COVELIERS TE OOSTENDE 

WEST-VLAANDEREN 
OKTOBER 
12 IZEGEM: Om 20u. in Vlaams Huis: achtste 
kaarting. Ook op 14/10 om lOu. Org.: Kaartersklub 
De Vlaamse Vrienden. 
13 ARDOOIE: Plaatselijke kunstenaars uit Ar-
dooie-Koolskamp en gastkunstenaar Daniel Schelf-
thout stellen tentoon in het Gemeentehuis te Ardooi 
op 13,14 en 15/10 van 10 tot 12 en van 14tot20u. 
Vooropening op 12/10 om 19u. met receptie. Org.: 
Vlaamse Volksbeweging Ardooie-Koolskamp. 
14 IZEGEM: Om 13u.30 aan Vlaams Huis: verza
melen voor wandeling te Brugge o.l.v. M. Vanden-
bruwaene. Org.: Wandelkkib Vlaams Huis. 
15 IZEGEM: Bovenzaal Oud stadhuis 15u.: voor
dracht over vrijmetselarij door Raf Baert. Org.: 
VWG-lzegem. 
15 IZEGEM: Plantijnzaal ROB om 20u.: Infover-
gadering rond het Afvalstotfenpian. Org.: Izegem-
se milieuwerkgroep. 
17 TIELT: Hugo Coveliers over „De Rijkswacht 
en de Bende", om 20u. in café 't Paradijs, leper-
straat 14. Org.: Dosfel-Tielt. 
20 KORTRIJK: Jongerenkontakt van 17 tot 19u. 
in de Oude Dekenij, naast St.Maartenskerk. M.m.v. 
H. Candries, H. Lauwers, W. Kuijpers, R. Geeraerts 
en W. N^uls. Org.: VU-Kortrijk. 
20 ROESELARE: Om 20u. in 't Leeuwke, H. 
Verrieststraat 4: Zo sprak Koberkie, door Roger 
Slosse. Org.: Rodenbachkring 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 Sylvère D'Haene 
(056/75.60.80), of Eric 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. 

CAPOEN HAALT 
SLAG THUIS 

Senator Michel Capoen heeft tijdens de gemeen
teraad in leper zijn slag thuis gehaald. De raad 
besliste leper voor te dragen als vestigingsplaats 
voor het Internationaal Bureau dat de naleving 
moet kontroleren van een Internationaal verdrag 
dat het gebruik, de produktie en opslag van gifgas 
verbiedt. 

Momenteel wordt er gezocht naar dergelijke 
vestigingsplaats. Volgens Capoen is leper de aan
gewezen plaats omdat in deze stad voor de eerste 
maal het gifgas werd aangewend in een oorlog. 
Bovendien is de naam leper eeuwig verbonden aan 
dergelijke gassen door de naamgeving Yperiet. 
Verder zal de vestiging van dit Bureau de simboli-
sche betekenis van leper als Vredesstad verster
ken en de belangen van leper en omgeving ten 
goede komen. 

Voor hen die de aktualiteit op de voet volgen 
moest men hem niet meer voorstellen. Zij die dit 
niet zo van nabij doen kregen ruimschoots gelegen
heid nu met hem nader kennis te maken. 

Op woensdag 19 september j. l . kon een glunde
rende Norbert Hennaert, voorzitter van de VU-
afdeling Oostende-Vuurtoren, aan de talrijk opge
komen belangstellenden, volksvertegenwoordiger 
Hugo Coveliers voorstellen. 

Doorspekt met tainjke anekdotes wist spreker 
gedurende een twee uur lange monoloog zijn 
gehoor te boeien. In zijn uiteenzettng over ons 
gerechterlijk apparaat met zijn magistratuur, rijks
wacht en politie, hekelde Hugo Coveliers niet 

VUJaiZEGEM 
HERHAALT EIS 
VOOR 
GEMEENTELIJK BOS 

Naar aanleiding van de Week van het Bos willen 
de Izegemse VU-jongeren de eis voor een gemeen
telijk bos herhalen. Izegem heeft als industriestad 
dringend nood aan een ,,groene long". Trouwens 
heel Zuid-West-Vlaanderen is één van de meest 
bosarme streken van Vlaanderen. Een gemeente
lijk bos is dan ook niet enkel erg welkom, maar 
twvendien een noodzaak aldus de VUJO van 
Izegem. 

De Izegemse VU-jongeren geven wel toe dat het 
huidige gemeentebestuur (VU, Gemeentebelange
nen SP) in het recente verleden al pogingen onder
nomen hebben om een gemeentelijk bos te beko
men. VUJO waardeert deze pogingen die echter 
jammer genoeg op hoger verzet zijn gestoten. Toch 
blijven de Izegemse VU-jongeren bij het gemeente
bestuur aandringen om te blijven ijveren voor de 
venwezenlijking van een gemeentelijk bos m hun 
gemeente. 

alleen de gebreken en nalatigheden, doch haalde 
ook alternatieven en oplossingen aan om de hele 
struktuur op een efficiënte manier te verbeteren. 

Dat niet iedereen onder de toehoorders het 
steeds met de spreker eenswas, kon men afleiden 
uit de manier van vragen stellen die na de pauze 
het tweede deel van de avond in beslag nam. 

En dat maakte het geheel zo boeiend! Het 
bewees trouwens dat de toehoorders de voordracht 
van Hugo Coveliers zeer kritisch gevolgd hadden 
en daardoor blijk gaven van hun belangstelling. 

Spijtig dat er uit de hoek van de rijkswacht (en er 
waren leden in de zaal!) geen reaktie kwam. 

Jo 

DEBATAVOND 
VARKENSKOORTS 
WINGENE 

Maandag 15 oktober om 20 u organizeert de VU-
werkgroep „Varkenskoorts" van Wingene een de
batavond over deze problematiek. 

Het debat staat in het teken van de voorbije 
varkenskoortsepidemie en de konsekwenties ervan 
op makro-ekonomisch en sanitair vlak. Tevens 
wordt nagegaan in welke mate de wetgeving en de 
strukturen voor de nabije toekomst dienen aange
past. 

Oud-senator Willy Persyn, oud voorzitter van het 
Algemeen Boerensyndikaat, bespreekt de toe
komst van de varkensbedrijven. Oud-senator De-
busseré belicht wat er allemaal mis liep en J. 
Lampaert ontwikkelt een voorstel van rampenplan. 
Europarlementslid Vandemeulebroucke werpt een 
blik in de toekomst. Senator Willy Kuijpers houdt de 
slottoespraak. 

Het debat vindt plaats in het Kultureel Centrum 
van Wingene aan de Beernemstraat. 
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UIT DE REGIO 

KARDINAAL MERGER VAN HET 
PLEIN GESTUURD TE SINT-NIKLAAS 

OKTOBER 

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 fr., kind. 
200 fr. Aperitief geschonken door Mieke Blom-
maert. Org.: VU-Gijzegem. 
13 DENDERLEEUW: Jaarlijks Eetfestijn van VU-
Denderleeuw-Welle-lddergem.ln zaal Breughel, 
Dorp, Denderleeuw. Vanaf 18u. Ook op 14/10 van 
l lu.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. 

13 ENAME: Daguitstap naar Romaans verleden 
in Oost-Vlaanderen. Afspraak om 11u. aan de 
archeologische opgravingen te Ename. Daarna 
naar het archeologisch museum en de Romaanse 
kerk te Velzeke. De uitstap wordt besloten met 
bezoek aan de kerk in St.-Goriks-Oudenhove; 
Org.: VIAC. 
17 OEINZE: 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.: FW-
Deinze (091/82.51.59). 
18 EEKLO: Algemene ledenvergadering in Het 
Brouwershuis, Vlamingstraat 6, om 20u. Gastspre
ker: Jaak Vandemeulebroucke. Ook leden uit heet 
Meetjesland zijn van harte welkom. Orq.: VU-
Eeklo. 
26 ZELE: Jaarfeest VU-Zele. Zaal Spiegelpalais. 
Prijs 500 fr. Inschrijvingen: Jaak Verschueren, 
Hansevelde 40, tel. 44.63.07. 

VLAAMS-WELSHE 
KONTAKTEN 

Te Sint-Niklaas zetten de Wase Jonge Leeuwen 
een mini-tentoonstelling over Wales op het getouw 
in de stadsbiblioteek aan het Hendrik Heyman-
plein. De tentoonstelling kan nog tot woensdag 17 
oktober bezocht worden. Er is een zoekwedstrijd 
aan verbonden, waarbij drie vrijkaarten te winnen 
zijn voor het Vlaams-Weish koorkoncert dat het 
Davidsfonds op donderdag 25 oktober te Sint-
Niklaas organiseert. 

VU-kultuurschepen Nelly Maes loofde deze ini
tiatieven en zegde de volle steun van het stadsbe
stuur toe. De Europese eenmaking is de gemeen
schappelijke toekomst en uitdaging voor Vlamin
gen en Welshmen, aldus Nelly Maes. 

Volgens voorzitter Lieven Dehandschutter van 
de Wase Jonge Leeuwen wil de tentoonstelling 
vooral aantonen dat de Welshe taal en kuituur 
springlevend en eigentijds zijn. Ook in Vlaams-
nationale middens heerst soms nog de indruk dat 
minderheidskulturen oubollig zijn en niet meer door 
jongeren worden gedragen. 

Heulwen Huws van de Wales in Europe Group uit 
Brussel zei verheugd te zijn over de Vlaams-
Welshe initiatieven. „Het is positief dat deze kon
takten rechtstreeks gelegd werden en niet via 
Londen of Brussel", aldus mevr. Huws. 

Tijdens de jongste gemeenteraadszitting te Sint-
Niklaas werd de naamswijziging van het Kardinaal 
Mercierplein tot Houtbnel goedgekeurd. Het voor
stel van de SP-VU-PW-meerderheid werd ook door 
Agaiev en Vlaams Blok goedgekeurd. Alleen de 
CVP stemde tegen. Het gaat nog maar om een 
princiepsbeslissing. Er wacht nog een lange proce
dure vooraleer de wijziging definitief wordt. Bedoe
ling is de wijziging op 1 januari 1993 door te voeren. 

„KAAKSLAG" 

Het voorstel de oorspronkelijke benaming „Hout-
briel" uit 1540 terug in te voeren leidde tot een 
hevige woordenwisseling tussen CVP-fraktievoor-
zitter Lenaerts en zijn VU-tegenspeler Dehand
schutter. 

De CVP stelde dat de naamswijziging problemen 
veroorzaakt voor bewoners en handelaars. Zij ge
wagen van schade op ekonomisch en toeristisch 
gebied. Merciers houding als kerkvorst en verzets-
figuur tijdens de Eerste Wereldoorlog werd sterk in 
de verf gezet. Zijn onbegrip t.o.v. de Vlaamse 
beweging was volgens de CVP een te beperkt facet 
om hem te beoordelen. Sommige CVP'ers zagen 
anti-godsdienstige motieven achter de operatie. 
„Een kaakslag voor de katolieke bevolking. Een 
wraakaktie van de VU na de polemiek over het 
portret van de oorlogsburgemeester", luidde het. 

HERWAARDERING 

Volgens VU-fraktievoorzitter Lieven Dehand
schutter moet de naamswijziging een algehele 
herwaardering van het plein inluiden, ook op ver
keerstechnisch en stedebouwkundig vlak. „Dat 
kardinaal Mercier a.h.w. van het plein wordt ge
stuurd betreuren wij geenszins. Wij waarderen zijn 
vooruitstrevendheid op filosofisch en oekumenisch 
gebied en inzake missionering, maar daar tegen
over staat zijn grondige minachtig voor onze taal en 
kuituur Mercier werkte de Vlaamse ontvoogding en 
allen die zich hiervoor inzetten aktief tegen, wat 
vele katolieke Vlaamsgezinden en nationalisten 
onnodig voor gewetensproblemen heeft ge
plaatst", aldus Dehandschutter. 

Als er straten en pleinen naar personen worden 
genoemd dan komen Daens en Borms hiervoor 
meer in aanmerking, meent de VU. Daens, Borms, 
Vermeylen en Willems zouden een betekenisvol en 
evenwichtig kwartet vormen. 

De VU ontkende uit te zijn op,,wraak" of uit anti
godsdienstige motieven te handelen. Dehand
schutter venwees naar talrijke diepgelovige Vlamin
gen die het moeilijk hadden met Merciers optreden. 

Pater Van Isacker schreef: „Uit de veroordeling 
van het Vlaams-nationalisme in 1925 bUjkl thans 
hoezeer de geleidelijk aangenomen gewoonte om 
met religieuze gezagsargumenten tot de gelovigen 
over de aangelegenheden van het openbare leven 
te spreken, tot vergissingen en machtsmisbruik 
hebben kunnen leiden.". 

Volgens pater Boudens gaf Mercier bfijk „van 
een soort religieus totalitarisme, waardoor ook de 
Vlaamse beweging onder zijn godsdienstige be
voegdheid werd geplaatst. Het was duidelijk dat 
Mercier het Nederlands minder achtte dan het 
Frans. Van „minder-achten" naar „min-achten" 
was het maar een kleine stap. Waren zijn tussen
komsten positiever geweest, dan zouden vele Vla
mingen, die goede katolieken wilden zijn, ook met 
voor een tragisch dilemma hebtien gestaan.". 

Burgemeester Willockx herinnerde eraan dat het 
voorstel tot naamswijziging niet nieuw is. Ook oud-
burgemeester Van Dorpe en oud-schepen Melis 
(beiden CVP) stelden ooit voor het Mercierplein tot 
Houtbriel te herdopen. Zij stonden daarmee toen 
alleen in de CVP. 

VU-LXHRISTI 
ROUWT 

De VU-afdeling Lochristi rouwt om het afsterven 
van haar bestuurslid Werner Mels. Op 49-jarige 
leeftijd overleed Werner in de kliniek H.Familie in 
Gent. Werner was oud-groepsleider van de chiro-
groep St.Gerolf Kemzeke. Hij was medestichter en 
bestuurslid van de Dr. J. Goossenaertskring. Hij 
was lid van het Staalarbeiderskomitee Sidmar en 
bestuurslid van het wijkkomitee Lobos. 

Wie Werner als medestander en vriend heeft 
gekend zal beseffen welk onherstelbaar verlies 
door zijn overlijden werd veroorzaakt. 

De redaktie van WIJ biedt hierbij de familie haar 
oprecht meeleven aan bij het verlies dat hen treft. 

WJL-voorzitter Dehandschutter en kenner van Wales geett uitleg bij de tentoonstettlna 
(foto Studio Deiro) ^ " 
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ONRECHTVAARDIGE 
RECHTERS 

In de voorbije week was amnestie een 
uitgebreid krantenbericht waard en besloot 
WIJ de tweedelige bijdrage over Vindevogel, 
Zijn proces en terechtstelling De wijze waar
op het politiek establishment de amnestie-
voorstellen behandeld heeft, onbehandeld 
laat of venwerpt, is de rechtsstaat onwaardig 
Ik kan aannemen dat, zodra duidelijk was dat 
bij de regeringsvorming een algemene am-
nestiemaatregel voor de kollaboratie met 
haalbaar was (de algemeenheid is misschien 
zelfs met onbedingd verdedigbaar), de VU 
zich tevreden heeft verklaard met een vorm 
van onderhandse regeling van een aantal 
sociale gevolgen van de repressie Het was 
tenminste dèt 

Desalniettemin blijft het éen grote kapitula-
tie dat zelfs dat soort onderhandse regeling 
verdoezeld m de openbaarheid is gekomen 
De geschiedenis zal oordelen of het verlies 
van zelfrespekt in deze aangelegenheid op
woog tegen de snelle doorvoering van de 
staatshervorming De bijdrage in De Stan
daard (vrijdag 2 september, biz 2) zegt bij 
het begin „Amnestie zal er in België met 
komen voor de laatste getuigen van de 
Tweede Wereldoorlog overleden zijn" Zo
veel IS inderdaad duidelijk Toch zijn er nog 
„getuigen" en ook zijn er nog een aantal 
tegenspelers, deze van de andere kant van 
de balie in de schijngerechtshoven, in leven 

Misschien kon de staat zich vooralsnog als 
rechtsstaat in ere herstellen door tenminste 
,,de onrechtvaardige rechters" en zovele 
ongestrafte echte kollaborateurs (waarvan 
bij ons weten er eén zelfs goeverneur van 
Brabant is geworden') te blameren voor de 
schandelijke repressievertoning Zulke 
maatregel brengt geen materieel voordeel 
voor de onrechtmatig vervolgden, maar het 
kost mets, het is een vorm van (voor Vindevo
gel en zovele anderen helaas een posthuum) 
eerherstel en een moedige erkenning van 
menselijk falen Een gelijkaardige erkenning 
van schuld is er zelfs gekomen tijdens de 
laatste maanden in het Oostblok, landen 
waar we dat helemaal met meer hadden 
verwacht 

Of zal ook dit hier met mogelijk z i jn ' 

Jef Helsen, Kessel-Lo 

KINDERSPROOKJES 
In de toespraak van koning Boudewijn 

tijdens de Umcef-wereldtop voor Kinderen op 
29 en 30 sept j I heb ik tevergeefs gezocfit 
naar de ware oorzaak van de meeste (kinde
rvellende in de Derde Wereld, nl de bevol-
kingsekplozie Indien er daar minder kinde
ren waren zou men dat kleiner aantal beter 
kunnen verzorgen en voeden Kontraceptie 
en sterelizatie zijn metoden die in sommige 
kringen nog steeds uit den boze schijnen te 

zijn Ook de paus is er radikaal tegen De 
stelling dat, bij het verlenen van ontwikke
lingshulp, de kuituur en de tradities van de 
Derde Wereld-landen ten allen koste moten 
behouden blijven, mag ook wei eens herzien 
worden Het is (hoe Tang reeds') vijf voor 
twaalf 

(ingekort) 
A. Van Bambost, St.-Trulden (Aalst) 

DOLGEWORDEN STIER 
In de polemiek rond de opslag van 10 000 

fr voor kamerleden meng ik mij met, omdat 
ik meen dat de parlementairen die hun werk 
naar behoren vervullen, recht hebben op een 
behoorlijke wedde Ik wil met hen met ruilen, 
ook al ligt mijn wedde véél lager Op alle 
niveaus zijn er mensen die, in verhouding tot 

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. 

hun prestaties, te veel of te weinig krijgen 
Willy Kuijpers behoort tot diegenen die te 

weinig krijgen Hij besteedt dat geld dan nog 
om kansarmen tegemoet te treden Ik vroeg 
me dan ook af, waarom de keuze op hem 
gevallen was, om in het programma „Zeker 
Weten" de parlementaire opslag te komen 
verdedigen Het valt met op, dat een joerna-
list de volgende dag in Het Laatste Nieuws 
alleen Kuijpers venwijt de kijkers iets voor te 
liegen De liberale Herman De Croo heeft 
Kuijpers toch met tegengesproken i Maar hij 
wordt m het artikel van donderdag 27 sep
tember zelfs met vernoemd' De Croo heeft 
zich toch even goed verdedigd i Maar in een 
liberale krant kan je natuurlijk best Kuijpers 
als een dolgeworden stier afschilderen Ik 
vraag me af waar die joernalist gekeken 
heeft Gelukkig heb ik het programma ge
zien en weet ik beter Als joernalist echter 
moet je de lezers zelfs over TV-programma's 
korrekt informeren Toen een ex-gevangene 
enkele jaren geleden Kuijpers in opspraak 

bracht, heeft ook Het Laatste Nieuws die 
onzin m 't lang en 't breed op de frontpagina 
uitgesmeerd Als de verkoopcijfers maar de 
hoogte in gaani Hoe meer schokkende be
richten hoe liever' De massa vraagt met 
beter. Het Laatste Nieuws schrijft met liever 

Op de dag van de media zouden meer 
mensen op het idee moeten komen met alles 
te slikken wat men ons probeert in te lepelen 

(Ingekort) 
A. Vets, Keerbergen 

WOORDEN IN DE WIND 
,,De Lijn komt met naar Hasselt" Dat staat 

nu als een paal boven water En de SP — 
met De Batselier en de CVP — wensen met 
dat minister J Sauwens de hoofdzetel van 
De Lijn naar Hasselt brengt Dat minister 
Sauwens in dit dossier als ,,einzelganger" 
zou optreden is een ekskuus om Limburg, 
die hoofdzetel met te moeten toestaan, en 
om Sauwens dit sukses met te willen gun
nen Dat noem ik platvloers „elektoralisme 
en lokalisme" 

Trouwens, SP en CVP hebben nog voor de 
start. De Lijn reeds gepolitiseerd en de job 
van direkteur en onderdirekteur reeds aan 
een partijgenoot uitgedeeld En dan maar 
,,lallen" over depolitizenng Woorden in de 
windi 

W. RosJers, Neeroeteren 

ZWARTE ERELONEN 
In WIJ van 29 september j I las ik met 

genoegen het relaas over de zwarte erelonen 
in onze ziekenhuizen Eindelijk durft daar 
eens een krant openlijk tegen protesteren 
Als verpleegster kan ik met zeer veel van 
mijn kollega's getuigen dat deze oneerlijke 
praktijken wijdverspreid zijn zowel in de 
private als in de openbare ziekenhuizen 

Op het einde van het artikel wijst volksver
tegenwoordiger Jan Caudron terecht naar de 
ondraaglijke loonspanmng tussen de ver
pleegkundigen en de geneeskundigen die 
met hun zwarte rekeningen op de koop toe 
nog eens de fiskus bedriegen 

Wie moet het belastingsgeld dat de artsen 
te weinig betalen bijpassen misschien' Dit 
zijn de gesalaneerden die aan de bron wor
den afgehouden natuurlijk' 

Hoe dikwijls doen wij het werk tenwijl zij 
met de financiële pluimen gaan lopen' 

Hoelang zal de Volksunie als regenngs-
partij dit schandaal nog blijven dulden' Bij 
mijn weten is het met de eerste keer dat de 
heer Caudron voor ons in de bres springt en 
de onwetende en onmondige patiënte wil 
waarschuwen 

Maar wordt zijn stelling wel gevolgd door 
de partijleiding en de ministers van de VU ' 

Een verpleegster 
(naam en adres op de red. bekend) 
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B-1880kapelle-op-den-bos - tel. (015) 711111 
fax: (015) 71 14 35 - tlx: 22 523 

Firma Van Dooren - uw Eternit verdeler van liet arrondissement Halle-Vilvoorde 

WILLY 
MICHIELS 

MAKELAAR IN VERZEKERINGEN 
Torleylaan 51 • 1511 HUIZINGEN 

tel 02/360 20 40 
Kantooruren 9-12 -15-18 (zaterdag 10-12) 

Waar Vlamingen méér dan thuis zijn 

Houtzagerij 

DE ROOSE N.V. 
Algemene hout- en platenhandel 

Schaverij 
AFD NINOVE - 9400 

Steenweg naar Aalst 496 
Tel 053-66 83 86 

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

054-33 11 49 

- BINNENHUISINRICHTING 
- SIERSCHOUWEN 
- MEUBELEN - STOFFEN 
- BEHANG 

Kazernestraat 39 
9620 ZOTTEGEM 

091/60.13.37 

KROTO 

B.U.B.R. 

BOEKHOUDKUNDIG & SOCIO-MEDISCH 
ADVIESBURO 

p/a Lijsterbessenbomenlaan 5 
1950 Kraainenn tel.: 02/720.40.95 
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