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VRAAG ONZE FOLDER! 

BUL^ kantoormeubelen 
kantoorinrichting 

KWALITEIT 
Vervaardigd in de duurzaamste materiolen; vol
kunststof, staal, aluminium. De afwerking draagt 
het label van de Belgische fabrikant nr. 1 van het 
betere kantoormeubilair, , 

ERGONOMIE 
Op mensenmaot be Verzonken kabel-

r»BBai^{iL^i^i&^ 
^e hoogte v e r s t e l b ö « | ^ | Voor elke werksitu-
iis er een ideale o p l < ^ ^ " 

FLEXIBILITEIT ^ ^ 1 
Met één enkel o Q d i H p ^ n i e e n beperkt aantal 
bladen kan je G||PWanten/üit bij aanbouw en 
ombouw. En bij rffiddel van een enkel sleuteltje. De 
logistieke eenvoud werkt sterk kostenbesporend. 

MECHELEN Industriezone Noor( 
Toonzalen open van 8 30 u tot 
BRUSSEL Montoyerstroat 10 tel, (02.' 
Toonzalen open van 8.30-LJ-t^ 



EERST DIT 

FEESTEN MET DE PET OP 

V
AN het jaar 1970 af werd beetje bij beetje in 
strul<turen omgezet waarvoor de Vlaamse bewe
ging tussen 1958 en 1968 zo massaal had 
gemarcheerd. In de Wetstraat stonden de 
Vlaams-nationalisten vooraan om te verwezenlij
ken wat buiten het parlement geëist werd. 1971 
was daarbij een sleuteljaar. 

Als belangrijkste verworvenheden geldden de 
indeling van het parlement in taalgroepen, de 
kulturele autonomie en de oprichting van de 
kultuurraden. Al betekende dit laatste niet zo gek 

veel, het was een eerste stap naar wat ooit een rechtstreeks 
verkozen Vlaams en Waals parlement zou moeten worden. 

Toen de Kultuurraad voor de Nederlandse Kultuurgemeen-
schap in december 1971 voor het eerst vergaderde was dit 
een bekroning van de inzet van de Vlaamse beweging. De VU 
heeft mee haar stempel gedrukt op deze verworvenheden, de 
eerste zitting werd trouwens door VU-senator Leo Elaut 
voorgezeten en toen de bijeenkomst gesloten werd hieven de 
VU-vertegenwoordigers de Vlaamse Leeuw aan. 

In 1974 werd dan de Vlaamse Gewestraad geïnstalleerd en 
weer was het een VU'er, senator Maurits van Haegendoren, 
die deze voorzat. Beide raden werden 
in 1980 tot de Vlaamse Raad samenge
voegd. Tien jaar bestaat deze nu en dat 
was voor de leden een reden om feest 
te vieren. Voor ons niet gelaten, maar 
belangrijker dan de recepties zijn de 
bedenkingen die dienen te worden ge
maakt. 

Tien jaar is een hele tijd, maar in dit 
land blijkbaar niet lang genoeg om de 
Vlaamse Raad te laten uitgroeien tot 
een volwaardig instrument van politie
ke demokratie en beleid. 

Het heeft tot de huidige staatshervor
ming moeten duren om de aanvankelij
ke 10% van de middelen op te drijven 
tot de huidige 40% van vandaag. Dat is niet min en in geld 
uitgedrukt wil dat 400 miljard fr. zeggen. 

Het groot aantal materies waarover de Vlaamse Raad zich 
moet uitspreken is navenant meegegroeid. De kulturele 
aangelegenheden waarmee het allemaal begonnen is dikten 
aan tot onderwijs, infrastuktuurwerken, huisvesting, het leef
milieu, de gemeenteaangelegenheden, de ekonomische za
ken. Stuk voor stuk materies die kort bij de bevolking staan en 
haar rechtstreeks aanbelangen. 

Maar het is duidelijk dat het verkeer tussen de Vlaamse 
Raad, de deelregering en de bevolking niet zo vlot verloopt. 
Dat bleek trouwens uit de toespraken die dinsdag j. l . gehou
den werden. 

De raadsleden beseffen dat veel van het kwaad in eigen 
rangen te vinden is. De Vlaamse Raad koestert te veel de 
kwalen die ook de federale kamers teisteren. Niet in het minst 
is er de spraakverwarring. Waarom steeds van gemeenschap 
en gewest, van eksekutieve en deelregering, van raad en 
parlement spreken? Nu hebben elk van deze begrippen wel 
hun waarde en betekenis, maar men moet daar niet bij de 
doorsnee burger mee komen... 

De mededeling van raadsvoorzitter Van Velthoven dat de 
Vlaamse Raad een informatieronde op het oog heeft komt 
behoorlijk laat, maar nog niet te laat. Deze zou meer dan 

nuttig zijn en hoeft bovendien niet stijf en stroef. Wij denken 
hierbij aan de goedgemaakte kampanjes die b.v. door de 
Katalaanse Generalitat gemaakt worden en waarbij kordaat 
en vriendelijk met de eigen herkenbare kleuren en simbolen 
wordt gewerkt. 

Zelf gruwen wij van de officiële overheidskampanjes van bij 
ons: stroeve spotjes op TV, foldertje halen in postkantoor, 
schrijven of bellen voor brochures... 

Voorafgaandelijk aan een breedschalige kampanje zou 
klaarheid moeten komen in de samenstelling van de raden en 
de werking van hun eksekutieven. Waarom toch blijven zij zo 
horig aan de federale strukturen? Wanneer deze laatste 
struikelen, struikelen de raden en hun regeringen mee wat 
een rem betekent op hun werk. Met nieuwe verkiezingen, 
nieuwe onderhandelingen en een nieuwe samenstelling van 
de deelregeringen als gevolg. 

Om dit te voorkomen is de derde faze van de staatshervor
ming nodig. Maar wil men deze wel ? Is iedereen bereid om zo 
ver te gaan in deze doorgedreven federalizering? Het is 
nochtans van zelf sprekend: een eigen volwaardig Vlaams en 
Waals parlement! 

Het kan toch niet langer meer dat parlementsleden zich van 
de ene assemblee naar de andere 
moeten spoeden na eerst van petje — 

f ^ r 1 het zogenaamde dubbelmandaat — te 
/ # L i hebben gewisseld. Het feest van deze 
" W ^ * » vyeek was dus feesten met de pet op, 

een beetje treurig huilen om wat zo 
moeilijk tot stand komt. En wat zo 
stroef verloopt. 

Nu de Vlaamse Raad een nieuwe 
jaargang is begonnen en de leden 
weten wat er schort staan hen schone 
taken te wachten. 

Naast de dringende konstitutionele 
wijzigingen dienen de spelregels te
genover de Vlaamse deelregering op 
punt gesteld. De Vlaamse regering re

geert vaak te los van de raad en legt deze tijdschema's op die 
als twee druppels lijken op de slechte gewoonten, zo overge
nomen van het Belgische parlement. 

Wij zullen hier niet alle kwalen opsommen, maar het lijkt 
ons toch passend aan te dringen opdat de Vlaamse Raad 
zichzelf ernstig neemt. Een voorbeeld: bij dekreet van 28 
januari 1987 werd een Geschillenraad voor de niet-openbare 
televizieverenigingen opgericht en plechtig geïnstalleerd. 
Deze raad komt nauwelijks samen omdat er weinig of geen 
materiële omkadering is voorzien. Het blijft gehakketak tus
sen de minister van Kuituur en de voorzitter van de Vlaamse 
Raad... 

Bovendien achten wij het nodig dat de Vlaamse Raad werk 
maakt van de repressie- en epuratiedossiers. Als deze 
problematiek in Wallonië moeilijk ligt, dan is het aan de 
Vlaamse raadsleden om deze zélf aan te pakken. 

Tot slot moet de Vlaamse Raad de motor zijn voor een 
verdere samenwerking met Nederland en van de erkenning 
van de Vlaamse gemeenschap op het internationale forum. 
De frakties moeten de Vlaamse ministers in die zin aanspo
ren. De Vlaamse regio mag niet ontbreken in de vaart der 
volkeren die thans de grootste stroomversnelling van hun 
geschiedenis beleven. 

Maurits Van Liedekerke 
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(omslagfoto Peter Verllnden) 
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Het gebeurt niet dikwijls, maar ditmaal hadden de meeste leden van de 
Vlaamse Raad toch hun plaatsje op de banken ingenomen. Daar viel wat te 
vieren: de tiende verjaardag van de Vlaamse parlementaire vergadering. Toch 
viel op dat heel wat Vlaamse leden van de federale regering het niet nodig 
vonden aanwezig te zijn. Slechts twee ministers, waaronder vicepremier 
Schiltz, en drie staatssekretarissen hadden voor de feestzitting tijd vrijge
maakt. De meeste sprekers pleitten voor de afschaffing van het dubbelman
daat en voor de rechtstreekse verkiezing van het eigen Vlaams parlement. VU-
senator Walter Peeters boykotte de plechtige openingszitting. Hij protesteer
de hiermee tegen het feit dat de Vlaamse raad er na tien jaar nog steeds niet in 
geslaagd is om, binnen zijn bevoegdheid, maatregelen te treffen noch enig 
gebaar van verzoening te stellen tegenover de getroffenen van de naoorlogse 
repressie en epuratie. (foto E. Peustjens) 

RAMPGEBIED 
BELGIË 

Zowat elk dorpje in dit kleine landje valt 
wel binnen een mogelijke rampenzone. Dat 
is de konklusie die moet getrokken worden 
uit de noodplannen waar op dit moment aan 
gewerkt wordt. Het nationaal nukleair nood
plan (Tobback) trekt zwarte cirkels rond de 
kerncentrales van Doel en Tihange, de ver
werkingsbedrijven in Mol (SCK) en Dessel 
(Belgoprocess en Belgonucleaire) en het IRE 
in Fleurus. Daarnaast wordt rekening gehou
den met de buitenlandse kerncentrales aan 
onze grenzen (Grevelingen, Chooz en Catte-
nom in Frankrijk, Borsele in Nederland). 

Als over dit noodplan nog eens het Seve-
so-plan voor chemische rampen (Smef) ge
legd wordt, schieten er nog weinig veilige 
plekjes over. Het plan van Tobback treedt in 
werking als een net van snuffelpalen in de 
gevarenzone onraad signaleert. Dan kunnen 
er verschillende dingen gebeuren, van de 
verdeling van iodiumpillen tot evakuatie. Al
leen wanneer er drie jumbojets tegelijk op de 
kerncentrale van Doel vallen is het nationaal 
nukleair noodplan volgens Tobback slechts 
een pleister op een houten been. 

LAATSTE MIJN 
Volgens KS-manager Thyl Gheyselinck 

gaat de laatste steenkoolmijn niet voor sep
tember 1991 en met na april 1992 dicht. 
Tijdens die periode zal men in Zolder het 
minimum aantal arbeiders bereiken dat no
dig is om een mijn open te houden, iets meer 
dan 1.500. Nadien zal het te onveilig worden 
om in de ondergrond te werken. Vanaf 1991 
gaan er bij de KS 400 tot 500 mijnwerkers 
met pensioen. Eind '96 zullen er nog 100 
mijnwerkers overblijven. 

Intussen zette men allerhande projekten 
op touw om hen aan het werk te houden, 
zoals het bouwen van woningen. In Beringen 
worden 50 woningen gebouwd op de mijnter-
reinen. In Genk start men met de bouw van 
100 sociale woningen ter kompensatie van 
de wijk Texas, die moet verdwijnen voor het 
ERC-projekt (voor wie vergeten is waarvoor 
ERC staat: edukatie-rekreatie-kultuur). In 
Zolder staan 100 sociale woningen inge
schreven. Ook in Winterslag wil men vanaf 
eind '91 meer dan 200 woningen beginnen 
bouwen. 

KLEINE APARTHEID 
De Zuidafrikaanse regering heeft de Wet 

op de Gescheiden Voorzieningen afge
schaft Die wet ontzegde de zwarten de 
toegang tot veel parken, toiletten, filmzalen, 
zwembaden, stranden, biblioteken, zelfs 
kerkhoven. Men noemde deze wet de kleine 
apartheid. 

De opheffing van de kleine apartheid zal 
niet zoveel verschil maken in de grote ste
den. Daar groeit de rassenintegratie al lan
ger. Op het platteland en in de mijn- en 
industriestreken wordt heel wat meer tegen
stand venwacht van de konservatieve blan
ken. Sommige gemeentebesturen kondig
den reeds aan dat ze zich van de opheffing 
van de wet niets zullen aantrekken. 

Deze aanhangers van de apartheid willen 
bepaalde voorzieningen zo duur maken dat 
de meeste zwarten ze niet kunnen betalen. 
Zo zal het biblioteekabonnement in Bethal 
(Transvaal) 6.000 frank per jaar bedragen 
voor zwarten. Een duik in het openbaar 
zwembad in het Vanderbijlpark van Witbank 
(Oost-Transvaal) zal 240 frank kosten voor 
de ,,niet-ingezetenen" uit de nabijgelegen 
zwarte woonwijken. 

Andere voorzieningen worden voorbehou
den voor wie er belasting op betaalt. Dat zijn 
volgens een andere apartheidswet die nog 
bestaat en de rassenscheiding in residentie
le wijken regelt, alleen blanken. De regenng 
waarschuwde dat ze zo'n truukjes om de 
voorzieningen gescheiden te blijven houden 
niet zal dulden. Het is te hopen dat ze daar m 
slaagt. 

Want het voorbeeld van het door konserva-
tieven geregeerde stadje Springs voorspelt 
niet veel goeds: liever dan het plaatselijk 
zwembad ook voor zwarten open te stellen, 
sloot men het gewoon. 

JERUZALEM JOODS 
Met de Israëlische regering zijn de Ameri

kanen ook nog met klaar. Niet alleen weigert 
ze haar medewerking te verlenen aan een 
kommissie van de Verenigde Naties die het 
bloedbad op de Tempelberg wil onderzoe
ken, ze kondigde ook aan 5.000 woningen 
voor joodse immigranten uit de Sovjet-Ume 
te zullen bouwen m het overwegend door 
Arabieren bewoonde Oost-Jeruzalem. Dat 
gebied werd m 1967 door Israël veroverd en 
geannekseerd. 

In Jeruzalem wonen op dit moment 
350.000 joden en 150.000 Palestijnen Er 
bestaan plannen om in Jeruzalem een mil
joen joden te konsentreren. Volgens de Is
raëlische minister van Huisvesting, Ariel 
Sharon, is Jeruzalem als hoofdstad van het 
joodse volk sterker dan welke resolutie van 
de Veiligheidsraad ook. 
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Schokkende foto's van kaalgeschoren mannen en vrouwen stonden maandag 
op de voorpagina's van de Belgische kranten. Ze waren geschoten in de 
centrale gevangenis van de Rwandese hoofdstad Kigali, waar de Rwandese 
overheid opendeurdagen georganiseerd had. Hoewel de sporen van ernstige 
mishandelingen, schotwonden, zieke mensen zonder verzorging overal zicht
baar waren, en men zelfs geen pogingen ondernomen had om dit alles te 
verbergen, beweerde de Rwandese minister van Justitie dat zijn land de 
mensenrechten eerbiedigt. 

(foto photo news) 

DE VROLIJKE 
SLUISWACHTERS 

Minister van Openbare Werken en Verl<eer 
Johan Sauwens trok grote ogen toen hij de 
studie over het nut van de sluis- en waterwe
genwachters te lezen kreeg. Door heel wat 
sluizen blijkt in geen jaren nog een vaartuig 
gepasseerd te zijn. Nochtans staan 166 per
soneelsleden in vast dienstverband in voor 
het verzekeren van het de dienst. Dat zijn 
niet alleen sluiswachters. Onder hen bevin
den zich ook heel wat waterwegenwachters. 

De sluiswachters moeten wel een vrolijk 
leventje hebben. In Gentbrugge bvb. is de 
sluis elke dag 13 uur operationeel. Daarvoor 
is een personeelsbezetting van 5 sluiswach
ters voorzien. Vorige maand kwam er in 
Gentbrugge voor het eerst sedert vijfjaar een 
vrachtschip voorbij... Gelijkaardige voorbeel
den zijn er voldoende voorhanden. In Den
derleeuw spreekt men van een heel drukke 
dag wanneer er drie schepen passeren. Met 
een schip is de sluiswachter zo'n twintig 
minuten zoet. Hij staat wel nog in voor het 
maaien van het gras langs de kant van de 
rivier en het onderhoud van de sluis. 

Een ander straf verhaal vormt dat van de 
waterwegenwachter die verantwoordelijk is 
voor de kontrole van vijftien kilometer water
weg (pas op: heen en terug is dat dertig 
kilometer!). Daarvoor heeft hij wel een 
dienstwagen ter beschikking. Helaas zijn 
niet alle oevers voor auto's toegankelijk... 
Naar verluidt plant VTM een nieuwe komi
sche serie over de avonturen van deze 
vrolijke ambtenaren. 

Gemeenschapsminister Sauwens heeft nu 
een plan klaar om de verantwoordelijke 
dienst, het Bestuur der Waterwegen, grondig 
te herstruktureren. Vaste sluiswachters zul
len er alleen nog zijn op de drie hoofdassen 
van het Vlaamse waterwegennet: Albertka-
naal, het kanaal Brussel-Rupel-Antwerpen 
en de Schelde-Leie-as. Op die assen wordt 
het aantal sluiswachters zelfs nog verhoogd. 
Voor alle overige Vlaamse bevaarbare water
wegen komen er mobiele ploegen. De schip
per dient de sluiswachters dan vooraf via de 
boordradio van zijn doortocht aan een sluis 
te waarschuwen. 

MAAKT DE SP HET? 
Onder de titel De SP maakt het waar 

kongresseerden de Vlaamse socialisten ver
leden weekend in Gent. Zelf waren we er niet 
bij, maar de verslaggeving in de kranten gaf 
een goed beeld van hoe het er aan toeging: 
zoals op een verkiezingskongres. 

Zo merkte Het Volk op hoe handig de 
talrijke sprekers steeds maar kritiek hadden 
op terreinen waar geen socialist voor be
voegd is. Op Vlaams vlak werd zo heel wat 
kritiek geleverd op onderwijs (Coens, CVP), 
milieu {Kelchtermans, CVP) en sociale zaken 
{Lenssens, CVP). Ook over de federale mate
ries was men zeer selektief verontwaardigd. 
Men had heel wat aan te merken op ontwik

kelingssamenwerking {Geens, VU), de ge
rechtelijke achterstand (Wattielet, PSC) en 
tewerkstelling {Van den Brande, CVP). De 
materies waarover SP-ministers de plak 
zwaaien werden dan weer uitgebreid bewie
rookt. Behalve door de SP-jongeren, die 
voorstelden om de slogan Wij maken het 
verschil aan te vullen tot Wij maken het 
verschil niet groter. 

En gelukkig voor de aanwezige joernalis-
ten loopt er op de SP-kongressen nog zo 
iemand rond als Louis TotÈiack. Naargelang 
het domein waarover de vraag ging speelde 
de minister van Minder Belangrijke Zaken 
ook minister van Buitenlandse Zaken, 
Landsverdediging, filosoof, burgemeester 
van Antwerpen of vice-premier kompleet met 
blackout. Zoals onze kollega van Het Volk 
meldde: de wandelendeperskonferentie van 
de SP heeft de show in Gent weer eens 
gered. 

SOCIAAL OVERLEG 
Het sociaal overleg rond een nieuw inter

professioneel akkoord voor '91 en '92 tussen 
vakbonden en werkgevers is afgebroken. De 
sociale partners krijgen nu van Arbeidsminis-
ter Van den Brande een drietal weken de tijd 
om na te denken. Van den Brande en minis
ter van Ekonomische Zaken Claes waar
schuwden hen dat de konkurrentiekracht van 
de ondernemingen gevrijwaard moet blijven. 
Indien de sociale partners voor het einde van 
de maand geen interprofessioneel akkoord 

afgesloten heben, zal de regering een alge
mene matiging opleggen, zo verklaarde 
Claes. 

Een studie van twee Leuvense ekonomie-
professoren noerrxJe het deze week mis
plaatst dat de werkgevers zoveel nadruk 
leggen op de kleine fluktuaties in de loonkos
ten van de jongste jaren. Zij zien vooralsnog 
geen reden om het te sleutelen aan het 
loonindekseringsmechanisme, maar pleiten 
voor een matiging in de reële toename van 
de loonkosten. 

GORBATSJOV 
De nobelprijs voor de vrede werd toege

kend aan Sovjet-president Gorbatsjov. De 
toekenning van de prestigieuze prijs aan de 
Sovjet-leider wordt door iedereen terecht 
genoemd. Toch was de reaktie in eigen land 
vrij lauw. Gorbatsjov speelde een leidende 
rol in het vredesproces in Europa en de rest 
van de wereld. Zonder Gorbatsjov zouden 
we nu allicht nog steeds van een Oostblok 
spreken. 

Het nobelprijskomitee roemde Gorbatsjov 
ook voor de openheid die hij in de USSR 
bewerkstelligde. Maar net daar neemt het 
gemor toe. De ekonomische hervormingen 
gaan er volgens de konservatieven te snel, 
en volgens de hervormers te traag. Intussen 
weegt het tekort aan brood voor de burgers 
zwaarder door dan het internationaal presti
ge van de leider. 
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KORTWEG 

• De verkiezingen j/oor de pariemen-
ten van de 5 nieuwe deelstaten van 
Duitsland (het grondgebied van de 
voormalige DDR) zijn op een overwin
ning voor de kristendemokraten van 
Helmut Kohl uitgedraaid. Alleen in de 
deeistaaf Brandenburg moest de 
CDU de SPD laten voorgaan. 

• De Braziliaanse gewezen voetbal
ster Pele wil In 1994 meedoen aan de 
presidentsverkiezingen van zijn tand. 
Pele, die voor zijn voetbalkarrière 
schoenpoetser was, ziet geen rede
nen om de politiek op een lager eche
lon binnen te treden. 
• De komponist van o.m. West Side 
Story, Leonard Bernstein, is over
leden aan een itartstilstand. 
• In de Dominikaanse Republiek tie-
pen twee valsemunters tegen de 
lamp. Met een eenvoudige fotoko
pieermachine hadden ze Amerikaan
se, Dominikaanse en Belgische bank
biljetten nagemaakt, waarvan ze de 
voor- en achterkant aan eikaar kleef
den. Het tweetal was er In geslaagd 
één uit te geven, maar bij de tweede 
poging werd de valsemunterij ont
dekt. 

• Vlaams verkeersminister Sau-
wens pleitte tijdens een Informele 
perslunch ter gelegenheid van zijn 
tweejarig ministerschap voor de fede
ralisering van de NMBS. De VU-mlnls-
ter ontkende de geruchten over zijn 
mogelijke verhuis naar Antwerpen. 
Votgens sommige bronnen eiste Sau-
wens voor de volgende Vlaamse re
gering nu reeds Openbare Werken 
op, al zou hij er ook wel wat voor 
voelen om InfrastruWuur en Leefmi
lieu te kombineren. 

• De SP heeft het met haar Oostend-
se afdelirjg niet onder de markt. De 
partijtop die anders de mond vol heeft 
van demokratie, besliste dan maar 
hupsakee de afdeling op te heffen en 
een nieuwe te starten. 

• Nederland, reeds bekend als bloe-
menland, wordt nu ook het land van 
de geboorten. Onze noorderburen 
verwachten tegen het einde van het 
Jaar de kaap van de 15 miljoen inwo
ners overschreden te hebben. Het 
aantal geboorten ligt op dit ogenblik 
al 5% hoger dan vorig Jaar. Daarnaast 
zorgt ook de inwijking van een grote 
stroom asielzoekers voor de stijging. 

• Volgens een Braziliaanse kardinaal 
stemde de paus in met de priester
wijding van twee gehuwde Brazilia
nen, op voorwaarde dat ze beloven in 
de toekomst met hun vrouw samen te 
leven als broer en zus. 

• VU-burgemeester Denert en enke
le inwoners van Kruibeke barrika-
deerden het kabinet van de Vlaamse 
premier Gaston Geens met zandzak-
jes. Daarmee protesteerden ze tegen 
de onwil om kredieten vrij te maken 
voor de aanleg van een damwand in 
Rupelmonde om de bevolking tegen 
wateroverlast te beveiligen. 

ONTWIKKELINGSHELPER 
LERNOUT OVER RWANDA 

Onder de teruggekeerde ontwikkelingshel
pers uit Rwanda bevond zich Mark Lernout, 
reeds 13 jaar werkzaam in Kigali. Senator 
Willy Kuijpers ontmoette hem in Oud-Hever-
lee waar zij samen de toestand bespraken. 

Hier een korte weerslag van hun gesprek. 

• Mark Lernout, je kwam, onder begelei
ding van de para's, met het tweede kon
vooi naar Vlaanderen terug. Graag verna
men we wat meer over de reakties in 
Rwanda-zélf over de aankomst van de 
para's en vooral op hun verdere — hier 
omstreden — aanwezigheid. 

..Eerst een pluim voor de regering voor 
tiaar l<ordate tussenkomst. I-let artikel in WIJ 
over de houding van minister A. Geens was 
uitstekend. Het impakt van de humanitaire 
opdracht reikt immers veel verder dan louter 
het beschermen van onze landgenoten. De 
gezonden para's hebben niet alleen een 
bloedbad vermeden onder de Afrikaanse 
bevolking maar tevens een jarenlang ontwik
kelingswerk gered in één der armste landen 
ter wereld. Onze universiteiten, missionaris
sen en ontwikkelingshelp(st)ers doen er 
prachtig, niet-uitbuitend werk. De tussen
komst werd na de eerste schietpartijen als 
een opluchting ervaren, niet alleen door de 
buitenlanders, maar ook door de Rwande-
zen. Het vrijhouden van de luchthaven is van 
strategisch belang voor vele doeleinden. 
Daarmee komen we aan het dilemma van de 
louter humanistische opdracht met het on
vermijdelijk militair ruggesteuntje." 

• Dit laatste zette onze regering onder 
druk om de para's terug te roepen. Frank
rijk zou dat niet doen. Zij willen blijkbaar 
van de gelegenheid gebruik maken om 
een stukje Afrika in te pikken. Wat zijn 
volgens jou de gevolgen van een terug
trekken? 

,. Ik zou eerst nog eens willen benadrukken 
dat die regeringsruggesteun hoe dan ook de 
plaatselijke bevolking ten goede komt. Zo 
deze steun. ..pro" of gedeeltelijke ..kontra'' 
het Rwandese regime betiteld wordt maakt 
weinig uit want de vrees is gegrond dat. 
eenmaal de para 's weg, de relatieve kalmte 
onder de bevolking omslaat naar een regel
rechte chaos, met alle gevolgen vandien. 
Frankrijk wil natuurlijk zijn wereldfrankofonie 
steunen en uitbreiden. Maar veel ekono-
misch nut valt er in Rwanda niet te rapen." 

• Wat doet je de chaos vrezen? 

..De kompleksiteit van dit historisch ge
groeid probleem, zoals die goed werd sa
mengevat in WIJ van 12 oktober j.l. Dit landje 
loopt teeg indien de Europese kaders — 'n 
3.000 tal personen — wegtrekken. Een 

vluchtelingenprobleem is onvermijdelijk. De 
Za'irese „imperiale gegevens" zijn je ge
noegzaam bekend. Indien die trop losslaat, 
dan zijn de gevolgen onoverzichtelijk..." 

• En dus mag je de mensenrechten bij dit 
hele gebeuren niet vergeten? 

,,Hiermee ben ik zeer voorzichtig, gezien 
de weinig kontroleerbare informatie die we 
daarover hebben. Nochtans zijn er velejoer-
nalisten in het land met vele faciliteiten. Op 
het TV-scherm zag ik hier al meerdere keren 
hetzelfde bijna versleten beeld van één ver
dachte die nogal hardhandig in een wagen 
geduwd wordt. Ik zag verscheidene kame
ra's rondspeuren en ik vermoed dat de 
beeldoogst groter zou zijn in andere landen 
onder dezelfde omstandigheden. Dit is geen 
pleidooi voor de totale onschuld in Rwanda 
maar de beelden van een overvolle zaal met 
opgepakten ter onden/raging zijn nog geen 
bewijs van uitspattingen. Er wordt soms 
hardhandig opgetreden. Er is honger en 
dorst bij de aangehoudenen maar zolang de 
toestand onder kontrole blijft geloof ik in een 
minimaal respekt en discipline en hierbij 
bieden de para's, de joernalisten en alle 
Europese „pottekijkers" een grote waar
borg." 

• Maar hoelang is deze waarborg verant
woord? 

„Het is klaar dat de aanwezigheid beperkt 
moet zijn in aantal en in tijd. Intussen moet 
gedokterd worden aan een regionaal-diplo
matieke oplossing, een vredesinitiatief dus. 
Het internationale Rode Kruis moet ter plaat
se komen om de pedisch-sociale hulp te 
organizeren. Het is echter jammer dat hier in 
België deze problematiek weer partijgebon
den geanalyseerd wordt. De belangen van 
de Rwandezen komen bij sommigen nauwe
lijks aan de orde! Voor ons te velde is dit een 
pijnlijke bedoening." 

• Wat verwacht je van de VU in deze 
kwestie? 

..h/locht het enkel van de minister van 
Ontwikkelingssamenwerking afhangen, dan 
zitten we goed. In de kabinetsploeg bevinden 
zich erg bevoegde mensen die jarenlang in 
Rwanda verbleven en de problemen er met 
de juiste Afrika-filosofie benaderen. Hopelijk 
wordt de spQns niet geveegd over meer dan 
30 jaar eigentijds, kleinschalig ontwikke
lingswerk, door een overhaaste beslissing, 
zoals die gesuggereerd wordt door sommi
gen, zoals Agalev. die deze zielige toestand 
blijkbaar aangrijpen om zich in de kijker te 
werken." 
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REPLIEK 

PERSSPIEGEL 
De opening van het parlemen
taire jaar op het Betgische nivo 
liet zelfs de H. Geest niet met 
rust. De distcussies rond de 
aktiviteit en wedde van de par
lementairen gingen daarbij hun 
gang. Het Kongres van de 
Vlaamse socialisten bood een 
andere kluif. En over het ge-
rommei bij de Waalse socialis
ten zijn de meningen uiteenlo
pend. (W.V.B.) 

LA LIBRE BELGIOÜE 
Dit blad had mooie randbemerkingen bij 

het feit dat Walter Luyten de Kommissie 
van Binnenlandse Zaken deed stilleggen 
op de eerste dag van het nieuwe parle
mentaire jaar opdat de gegadigden zich 
naar de IMis van de H.Geest konden bege
ven. 

„Senator Walter Luyten met de terechte 
bijnaam „Troubadour van de Volksunie", 
heeft de gelegenheid niet laten voorbijgaan 
over de anomalie (van het samenvallen van 
mis en kommissie) terwijl „de hulp van de 
Heilige Geest waarschijnlijl< ten zeerste no
dig zal zijn voor het ontkluwen van de 3de 
faze van de staatshervomiing". Wat de vijf 
CVP-leden van de kommissie betreft: zij 
hadden klaarblijkelijk gestemd met hun voe
ten, hun zetels waren leeg, en twee hadden 
zich uitdrukkelijk verontschuldigd i.v.m. de 
Mis van de H.Geest. Senator Cerexhe trok 
het besluit dat zich opdrong, hief de zitting 
en trok zelf naar de katedraal met Georges 
Flagothier. Wedden we dat hij daar aangeko
men wel stevig verbaasd moet geweest zijn 
dat drie CVP-ers — niet verontschuldigd in 
hun kommissie — ook schitterden door hun 
afwezigheid in de St.-Michielskatedraal. 

De 
Financieel 

Ekonomische 

Bij het aanslepend debat over het sta
tuut van het parlement gaf dit financieel 
dagblad volgend kommentaar over de 
wedde van de parlementairen. 

,,0p de vraag of een parlementslid nu te 
veel verdient kan geen eenduidig antwoord 
gegeven worden. Een goede renner, een 
popster of een topmanager verdienen ver
moedelijk meer. Het loon van een parle

mentslid is dan ook zeker met te veel op 
voorwaarde dat het zich volledig wijdt aan 
zijn taak. Dit vereist een dekumul (zonder dat 
dit leidt tot een volledig verbod) en een 
beperking van het dienstbetoon. Tegelijk 
moeten parlementsleden trachten goede 
wetgeving af te leveren en in publieke debat
ten niet te vervallen in scheldpartijen of 
louter partijpolitieke bedenkingen. Het zijn 
tenslotte de parlementsleden zelf die moeten 
aantonen dat de wetgevende macht zeker 
even belangrijk is als de uitvoerende of de 
partijen." 

De Standaard 
Na het SP-kongres, met een nogal op

pervlakkig entoesjasme, liggen er van die 
kant weinig struikelblokken op de rege
ringsweg. 

,,Maar de Vlaamse socialisten weten maar 
al te goed dat zij niet de ultieme beslissings-
faktor vormen in deze regering, dat een 
akkoord tussen de vice-premiers van CVP en 
PS belangrijker is dan een randbemerking 
over de Rwandese krisis. Toch willen zij 
biezonder graag in de regering blijven, want 
de macht smaakt zoet. Er zal de komende 
maanden, met de verkiezingen aan de hori
zon, wat meer geprofileerd worden; maar 
deze getemde SP zal de regering geen 
onherstelbare blutsen bezorgen." 

I T LAATSTE NIEUWS 
Een bitter vraaggesprek met volksverte

genwoordiger Landon, ex-SP-er, zal daar 
weinig aan veranderen. Zijn toon lijkt nog 
op die van Jos Van Eynde. 

„Uw ongenoegen gaat blijkbaar verder 
dan het Lentedekreet? 

Laridon: Ik ben van mening dat de vrijzin
nigheid binnen de SP de jongste jaren slecht 
is verdedigd. De doorbraakoperatie is nooit 
gelukt. Kijk maar naar Ulburghs. De man 
werd op een verhoog gezet, hij moest zelfs 
geen lidkaart kopen. Nu speelt hij cavalier 
seul en veegt zijn broek aan de SP. Hij werd 
toch gekozen met socialistische stemmen ? 
Dat Vandenbroucke een boek uitgeeft bij het 
Davidsfonds heeft me als vrijzinnige diep 
gekwetst en ik denk vele socialisten. Dat is 
gene vorm van fanatisme, maar pure princi
piële geloofwaardigheid. 

Ik ben met tegen een open partij, maar er 
moet toch een stamboom zijn. Mensen die 
jaren voor de partijbelangen vochten, wor
den nu aan de kant gezet." 

HET 
VOLK 

Leo Marynissen staat stil bij het nieuwe 
Happartnummer, waarbij die handig in
haakt op de Waalse onrust. 

,,Het incident tussen José Happart en 
Philippe Moureaux zal PS-voorzitter Spitaels 
ongetwijfeld pijn hebben gedaan. Hij zwijgt 
nu in alle talen, omdat hij beseft dat partij 
kiezen de socialisten stemmen kan kosten. 

Happart voelt zich bovendien sterk door 
wat er zich vandaag in Wallonië in het 
leraarskorps afspeelt. Hij zal zeker niet zeg
gen dat de opstand van de leerkrachten een 
gevolg is van de federale staatshervorming, 
maar wel van het feit dat het Waalse gewest 
over te weinig bevoegdheden beschikt. Hap
part, die een meester is in de subversie, is 
inderdaad nog in staat een gedeelte van het 
Waalse volk te mobiliseren. Vandaag vragen 
de Waalse leraars al de herziening van de 
financiewet en doen zij beroep op de natio
nale regering om een oplossing uit te dokte
ren voor hun probleem. Dat betekent dat zij 
opnieuw een kommunautaire onderhande
ling voorstaan en Happart speelt hier handig 
op in." 

HET BELANG 
YANLIHBURC 

„Zielig", aldus de titel van Mark Platel, 
bij het anti-klerikaal nummertje dat libe
raal Gol opvoerde bij de gebeurtenissen in 
Rwanda. 

,,Voor Jean Gol, lange jaren de grote man 
van de Franstalige liberalen in opeenvolgen
de regeringen met de kristendemokraat Wil-
fried Martens, kunnen onze soldaten morgen 
al naar huis. In Rwanda blijven immers 
alleen nog maar paters en zustertjes. En die 
kunnen daar wat de vroegere vrijzinnige 
vice-premier betreft, best blijven. 

Gewoon zielig. 
Niemand is er op uit onze soldaten en dus 

ook ons land in een uitzichtloos avontuur te 
storten. Niemand vraagt dat onze landgeno
ten in Rwanda aan hun lot worden overgela
ten. Er moest en moet dus iets gedaan 
worden. In een bijna verbijsterende vlaag 
van slagvaardigheid heeft de regeringstop 
begin vorige week beslist te doen wat moest 
gedaan worden. Nu het moeilijker wordt dan 
wellicht eerst verwacht, spelen sommigen 
stokebrand door de oude demonen van het 
anti-klerikalisme op te roepen. Dat was nu 
wel het allerlaatste waar de Wetstraat zat op 
te wachten." 
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WETSTRAAT 

„VRIJ HUYS. VRIJ ERVE" 

E
EN decennium lang bestaat de 
Vlaamse Raad. Er is in die perio
de heel wat gebeurd. Het kleine 
budget van 1980 groeide onder
tussen uit tot bijna 400 miljard per 
jaar. Tegelijkertijd kregen de 
Raadsleden de volle zeggen
schap over onderwijs, infrastruk-
tuur, gemeenten, leefmilieu en 
ekonomie. 

De enige smet die op het 
Vlaamse parlement nog rust, is die van het 
dubbele petje. 

VLAAMSE ERGERNIS 
Samen met fraktievoorzitter Paul Van 

Grembergen moet gesteld worden dat de 
Vlaamse Raad er niet vanzelf is gekomen. 
Degenen die hem vandaag afdoen als „tan-
denloos en ruggegraatloos" vergeten dat hij 
„het resultaat is van de lange mars doorheen 
de Belgische instellingen van generaties vre
delievende, demokratische Vlaamsgezinden 
; het resultaat van soms bittere gedachten-
strljd, een strijd tegen moedwil en onbegrip, 
een strijd ook van vallen en opstaan." Uitein
delijk dankt de Vlaamse Raad zijn ontstaan 
aan de grote Vlaamse ergernis. „Ergernis 
om het Belgische onrecht, ons Belgisch 
verdriet". „En", vervolgt Van Grembergen, 
„zoals de ergernis over de uitbuiting van het 
arbeidende volk het socialisme vorm gaf, 
ergernis over geestelijke dwang het liberalis
me heeft bezield, zo werd uit de ergernis om 
wat ons volk in deze Belgische staat werd 
aangedaan, de kracht geput voor een brede 
Vlaamse ontvoogdings- en bevrijdingsbewe
ging." 

T EN ZWART 
Van deze beweging is de VU reeds meer 

dan 35 jaar de politieke stem. Het federalis
tisch gedachtengoed, dat vandaag door ve
len wordt gedeeld, is in Vlaanderen dan ook 
haar kind. Het is dat gedachtengoed dat ons 
in staat stelde de Belgische staat om te 
bouwen. Het is dat gedachtengoed dat de 
toekomst inhoudt van het verenigde Europa 
van de regio's, dat de Europese volkeren een 
kans geeft op een eigen bestaan en ze 
weghaalt uit het verstikkend centralisme van 
de nationale staten. Waarschuwend haalde 
de fraktievoorzitter hierbij uit naar de voor
standers van separatisme: zij zijn de objek-
tieve bondgenoot van het staatsnationalis-
me. „Wie federalisme nastreeft, spreekt over 
gelijkwaardigheid en samenwerking, overleg 
en inspraak". 

Paul Van Grembergen aarzelde niet om op 
de plechtige openingszitting ook de splijt
zwam van de tweede wereldoorlog aan te 
halen. Juist om deze reden was senator 
Walter Peeters afwezig gebleven. Terecht, 
protesteerde deze tegen het feit dat de 
Vlaamse Raad er na 10 jaar nog steeds niet 
in geslaagd is om, binnen zijn bevoegdheid, 
enige maatregel te treffen noch enig gebaar 
van verzoening te stellen tegenover de ge
troffenen van de mateloze en onrechtvaardi
ge naoorlogse repressie en epuratie. Zijn 
voorzitter pleitte dan ook voor een definitieve 
streep door dit verleden. „Het Vlaanderen 
van 1990, het welvarende en ontwikkelde 
Vlaanderen van vandaag moet de politieke 
kracht en wijsheid opbrengen om deze be
roerde periode op een humanitair hoog
staande wijze af te sluiten. Het is onze hoop 
en onze verwachting dat het nieuwe, recht
streeks verkozen parlement van Vlaanderen 

Na Kamer en Senaat, opende 
dinsdag jongstleden ook de 
Vlaamse Raad officieel het zit
tingsjaar 1990-1991. In afwach
ting van de derde fase houdt dit 
nog steeds In dat volksverte
genwoordigers en senatoren 
even een ander petje opzetten. 
Het zwart-gele petje. 
De openingszitting van de 
Vlaamse Raad kreeg dit jaar 
een feestelijk kleedje aange
meten. Op 21 oktober is het 
immers welgeteld 10 jaar gele
den dat de Vlaamse Raad de 
fakkel overnam van de „Kul-
tuurraad voor de Nederlandse 
Kultuurgemeenschap". Een te
rechte aanleiding om even het 
glas te heffen... 

in een morele resolutie de „witten" en de 
„zwarten" van weleer aan een eindmeet van 
verzoening brengt". 

KROON OP HET W E R T 
Tot slot bepleitte Van Grembergen de 

derde fase van de staatshervorming. Deze 
moet de kroon op het werk plaatsen, want de 
Vlaamse Raad van vandaag is nog geen echt 
parlement van Vlaanderen, „li^aar eens te 
meer zijn er politieke mollen aan het werk, en 
houden sommigen zich onledig met het be
denken van de meest onwaarschijnlijke half-
slachtigheden". 

Emotioneel riep hij alle Raadsleden op, dit 

Fraktieleider Paul Van Grembergen 
hoopt dat het rechtstreeks verkozen 
Vlaams parlement straks de „wit ten" 
en „zwarten" van weleer aan een 
eindmeet van verzoening brengt. 

(foto Dann) 

belangrijk moment in de wording van de 
Vlaamse Natie niet te laten verknoeien door 
cijferaars die enkel hun partijbelang zien bij 
diskussies over kiesomschrijvingen en -coëf
ficiënten. „Het Vlaamse Parlement moet de 
getrouwe weerspiegeling zijn van het ge
schakeerde politieke landschap in Vlaande
ren. Zoals de nieuwe Senaat de weerspiege
ling moet zijn van de twee grote gemeen
schappen in dit land." 

„Ik ben een verkozene voor Gent, deze 
aloude rebelse „vrije stede" waar( we 
trots op zijn. Op de Korenmarkt, in het 
centrum van de stad, staat ophet fronton 
van een mooi, oud huis: ,,Vrij huys. Vrij 
erve". Zo willen wij heel Vlaanderen. Zon
der voogdij, vrij. 
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WETSTRAAT 

T GELD VAN DE VLAAMSE 
MINISTERS GETELD 

Aan de hand van antwoorden op een lange 
reeks vragen stelde Kamerlid L. Vanhoren-
beek een kritische nota samen over de 
toewijzing en de besteding van de ruim 700 
miljoen frank die de Vlaamse regering in 
1989 en 1990 voor de uitvoering van studie
opdrachten uittrok. Uit het cijfermateriaal 
blijkt dat Onderwijsminister D. Coens met 
kop en schouders boven de andere eksellen-
ties uitsteekt. Hij neemt meer dan de helft 
van het totale budget voor zijn rekening. De 
heren Weckx en De Batselier komen respek-
tievelijk op de tweede en derde plaats. De 
Voorzitter van de Vlaamse regering.de peet
vader van Flanders Technology, liet geen 
enkele studieopdracht uitvoeren. 

KU-LEUVEN 
De hoofdbrok van het budget studieop

drachten, nl. 74 %, gaat naar de universitei
ten. Slechts 21 % gaat naar de privé-sektor 
en 5 % naar de openbare sektor. 

De KU-Leuven krijgt veruit de meeste 
opdrachten terwijl het LUC er geen enkele 
kreeg. L. Vanhorenbeek meent dat het recht
vaardiger zou zijn indien de kredieten ver
deeld zouden worden op basis van het aantal 
studenten. Uit de aard van de studieopdrach
ten blijkt dat slechts een deel van de gekozen 

onderwerpen rechtstreeks betrekking heb
ben op het beleid van de Vlaamse ministers. 
Vele studies zijn louter wetenschappelijke 
opdrachten en vormen zo een bijkomende 
geldstroom naar de universiteiten. De VU 
heeft geen bezwaren tegen deze ekstra vorm 
van overheidsfinanciering, maar stelt vragen 
bij de gebruikelijke lobbying en het ontstaan 
van politiek kliëntelisme. Een parlementaire 
kontrole op de budgetten met regelmatige 
rapportering aan de Vlaamse raad kan aan 
dit euvel tegemoet komen. Daarbij komt nog 
dat de opdrachten toegekend worden door 
elke minister afzonderlijk. Wat we zelf doen, 
doen we beter ? Om versnippeing, overlap
ping en verspilling te voorkomen is er drin
gend koördinatie en overleg nodig! Het is 
dan ook de taak van G. Geens die terzake 
zijn verantwoordelijkheid moet opnemen. 

Zou het niet beter zijn dat een bepaald 
budget wordt voorgesteld en dat dit na over
leg wordt toegewezen, waardoor niet langer, 
zoals nu alles afhangt van de keuze van de 
elf gemeenschapsministers afzonderlijk. Tij
dens de komende maanden zal de VU-fraktie 
in de Vlaamse Raad de impakt evalueren die 
deze onderzoeken uiteindelijk hadden op het 
beleid. Indien blijkt dat deze wetenschappe
lijke studies door universiteiten en privébu-
reaus het Vlaamse regeerbeleid verbeteren 
en het wetenschappelijk onderzoek onder
steunen dan is dit goed besteed geld. 

(ge) 

" f w^^ 

Uit het cijfermateriaal dat Icamerlid 
Luk Vanhorenbeel< verzamelde blijkt 
dat Daniël Coens meer dan de helft 
van het budget van de Vlaamse rege
ring voor de uitvoering van studie
opdrachten voor zijn rekening neemt. 

(foto Oann) 

P.-SPROKKELS 
• Onze parlementsleden begonnen het 
nieuw parlementair werkjaar met een goed 
gevulde agenda. 

• In de Senaat vroeg H. De Belder aan 
Premier Martens hoe het staat met de kon-
krete voorbereidingen om het Europees Par
lement in Brussel op een behoorlijke manier 
te huisvesten. 

• H. Coveliers gaf minister Wathelet enkele 
kritische bedenkingen mee over de aanwer
ving van de pseudo-drugkopers binnen de 
rijkswacht. Hij betreurt dat de gemeentepoli
tie van de grote steden niet betrokken werd 
bij de selektieprocedures. Hopelijk wordt 
deze nieuwe werkwijze na één jaar geëva
lueerd. 

• B. Van Hooland interpelleerde Staatsse-
kretaris van financiën W. Demeester over de 
organisatie en het management van haar 

ministerie. Uit onderzoek blijkt dat de Belgi
sche ambtenaar achtmaal minder belas
tingsaangiften verwerkt dan zijn Amerikaan
se kollega. Niet alleen de verouderde tech
nologie maar vooral het falend personeels
beleid doet de schoen nijpen. Efficiëntie en 
effektiviteit zijn niet mogelijk zonder gemoti
veerd personeel. En wat vindt W. Demeester 
van de fiskale strategie: zet de fiskus 
schaakmat? 

• In de Kamer stelde P. Van Grembergen 
dat de VU de beslissing van de regering om 
para's naar Rwanda te sturen niet onvoor
waardelijk steunt. Hun opdracht moet be
perkt blijven tot humanitaire doelen en de 
para's kunnen geen instrumenten zijn in de 
ordehaving. Evenmin mogen zij stelling inne
men in de politieke konfliksituatie in tegen
stelling met de Zaïrese troepen. 

Bij de bespreking van het rapport over de 
problematiek van radioaktief afval in de Se
naat betreurde R. Geeraerts het minieme 
verzet tegen de aanbevelingen inzake de 
bergingsplaatsen voor kernafval in één be
paalde streek. Meer nog tot op heden was de 
VU de enige partij die pleit voor een Europe
se oplossing voor deze problematiek. De 
chemische neutralisatie of verwerking van 
kernafval zou een alternatief zijn voor de 
berging van kernafval. Daarvoor is echter 
nog wetenschappelijk onderzoek nodig, 
waarvoor de middelen van het SCK ver
hoogd moeten worden. Inzake kernafval mag 
niet aan partijpolitiek opbod worden gedaan. 
De bevolking is enkel gediend met gezonde 
informatieverschaffing, gesteund op weten
schappelijk onderzoek. 
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TOEKOMSTPLAN 

TOEKOMSTPLAN VOOR 
VLAANDEREN 

O
p 27 oktober e k stelt de VU het „Toekomstplan voor 
Vlaanderen" en de eigen vernieuwing voor 

Een en ander is de vertaling, op een heel eenvoudige 
en verstaanbare wijze, van ons jongste kongres te 
Leuven Onder het thema „Een vnj Vlaanderen voor 
vrije mensen" aktualiseerde dat kongres de basisdoel-
stellingen van onze partij Deze basisdoelstellingen 
werden in zes pijlers gegoten federalisme, welvaart en 
welzijn, leefbare wereld, vrede, verdraagzaamheid en 
onafhankelijkheid Gezamenlijk vormen zij de konkrete 
vertaling van ons politiek Vlaams-Nationalisme 

Het kongres gaf tevens aan dat wij een demokratische Vlaams-
Nationale partij zijn, die de positieve waarden van de demokratie 
konkrete gestalte wil geven en in het herleven van de demokratie een 
heel belangrijke wereldomvattende opdracht ziet De VU wil dit doen 
vanuit een ongebonden vrije positie, gemandateerd door de kiezers, 
met door machtige zuilorganisaties of belangenverenigingen Beide 
fundamentele opties worden kracht bijgezet door een nieuwe onderti
teling bij de partijnaam VU-Vlaamse Vrije Demokraten 

tiek op het politieke forum Maar daarna haakten we af en in 
Vlaanderen ontstond een groene partij Het is als in een wielerkoers 
voor stayers je mag nooit de rol lossen, of je bent hopeloos verloren 

Nog vele andere kongressen hebben vernieuwend en baanbre
kend gedachtengoed afgeleverd Het was de VU die de gehele 
struktuur van het Gemeenschapsonderwijs met inbegrip van de 
Autonome Raad op papier zette Ook kan de VU prat gaan op het 
vaderschap van het bestaansminimum De fiskalisenng en federali-
senng van de sociale zekerheid is nog een voorbeeld en er zijn er 
nog vele andere Stuk voor stuk spruiten zij voort uit het brede 
gedachtengoed dat het Vlaams-Nationalisme is, en dat nauw aansluit 
bij en zelfs vooruitdenkt over de - zeg maar - dagdagelijkse zorgen 
van de samenleving en de individuele burger Als onafhankelijke 
programmapartij, los van zuilen en drukkingsgroepen, is onze partij 
als het ware het best geplaatst om het algemeen belang van onze 
mensen toekomstgericht te dienen 

TROEVEN AANWENDEN 
WELK VLAANDEREN? 

Het moet de bedoeling zijn, om van nu af 
aan kordaat te werken rond de zes pijlers 
Het Partijbestuur goot ze in een ambitieus 
plan, een ,,Toekomstplan voor Vlaande
ren" Want nu ,,Vlaanderen bestaat" rijst 
meer en meer de vraag hoe moet het 
verder"? Welk Vlaanderen willen w i j ' 

Het formuleren van een antwoord op deze 
vraag, is meteen de opdracht die de partij 
op zich neemt Rond de zes pijlers werd een 
projekt opgestart De zes jongste leden van 
het Partijbestuur - Hans Bracquené, Fneda 
Brepoels, Patnck Vankrunkeisven, Chns 
Vandenbroeke, Annemie Van de Casteele 
en Luk Van Biesen - kregen elk de verant
woordelijkheid over een projekt Zij worden 
bijgestaan door de bevoegde parlementsleden, leden van de partij
raad en eksterne deskundigen 

Vanaf november moeten dossiers, wetsvoorstellen, studiedagen 
enz uit de zes projekten rollen Samen moeten ze beetje bij beetje 
een beeld schetsen van het Vlaaanderen dat wij wensen 

Toekomstplan 
Voor Vlaanderen 

GEEN DODE LEÏÏER 
Ons jongste kongres te Leuven zal en mag geen dode letter blijven 

In het verleden is dit te vaak gebeurd Onze partij heeft prachtige 
kongressen gehouden l\/laar de daadwerkelijke vertaling ervan bleef 
met zelden achterwege 

BIJ wijze van voorbeeld vermeld ik het kongres over ons leefmid-
den, van 1968 Als eerste politieke partij brachten we deze problema-

Het IS m dit kader dat de ,,Toekomstplan voor Vlaanderen"-
kampanje moet geplaatst worden We mogen ons gedachtengoed en 

ons „spelersmatenaal" met langer onder de 
korenmaat houden Wel integendeel We 
moeten al onze troeven resoluut aanwen
den en uitdragen We moeten de Vlaamse 
bevolking duidelijk maken waar wij voor 
staan, wat ze aan ons heeft en vooral wat ze 
in de toekomst van ons mag verwachten 
IVIeteen is dit het best afdoende antwoord op 
al die doemdenkers die na de federale 
omvorming van het land geen rol meer 
weggelegd zien voor onze partij 

Het wellukken hiervan zal van onszelf 
afhangen Gezamenlijk moeten wij onze 
Vlaams-Nationale boodschap uitdragen 
Met al onze mandatarissen, van hoog tot 
laag Met al onze kaderleden Samen moe

ten WIJ de aloude opdracht indachtig zijn gaat en vermenigvuldigt u 
Op 27 oktober geven we hiervoor het officiële startschot Met met 

minder dat drie regionale ontmoetingen Telkens moet de zaal 
afgeladen vol zitten Entoesiast moeten het ,,Toekomstplan voor 
Vlaanderen" en de vernieuwde VU zelf boven de doopvont gehouden 
worden De daaropvolgende dagen en weken moet dat entoesiasme 
verder uitdeinen Fijn matenaal wordt hiertoe ter beschikking gesteld 
Maar op zichzelf zal dit met volstaan Het zullen ons eigen geloof en 
onze eigen inzet zijn die de wervende overtuigingskracht bepalen 

Zelf zal ik, samen met alle leden van het Partijbestuur en de 
Partijraad, het voortouw nemen Alleen staan we echter machteloos 
Ik reken op uw aller inzet 

Tot op 27 oktober te Gent, Brussel of Benngen 

Jaak Gabriels 
Algemeen Voorzitter 
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TOEKOMSTPLAN 

EEN EUROPEES HUIS: 

MAAR MET ONZE EIGEN KAMER! 
Straks wonen we met alle Europeanen 

onder één dak. Hoe moeten we dat zien? 
Hoe kunnen we tegelijk onze eigenheid be
waren en toch voluit deelnemen aan het — 
laten we hopen rijke — Europese familiele
ven? Wat moeten we doen om onze eigen 
taal en kuituur te t)ehouden, te beschermen 
en binnen de internationale gemeenschap te 
laten erkennen en waarderen ? 

Het Toekomstplan stelt een oplossing voor 
die bewezen heeft dat ze wérkt en waarmee 
we als Vlamingen perfekt vertrouwd zijn : het 
federale samenlevingsmodel. En daarmee 
bedoelen we een federalisme, doorgevoerd 
tot in de gemeenten. Want zowel in eigen 
land als in Europa moeten we zélf kunnen 
doen wat we zélf willen doen en moeten we 

fl 

anderzijds met onze buren, andere regio's 
en volkeren, kunnen samenwerken om 
grootschalige problemen ook samen op te 
lossen. 

Alleen op die manier kunnen we onze 
ekonomische mogelijkheden ten volle benut
ten. Alleen op die manier kunnen we de 
milieuproblemen grondig aanpakken. 
Alleen op die manier kunnen we ook snel en 
doeltreffend lokale en internationale konflik-
ten oplossen. 

Alleen op die manier werken we naar een 
welvarende, vredelievende wereldgemeen
schap toe, waarin iedereen zijn eigen plaats, 
zijn eigen kamer heeft. 

Annemie Van de Casteele 

a VERDRAAGZAAMHEID: WE ZIJN ZELF 

HET ZWART SCHAAP GEWEEST 
Het verleden heeft ons geleerd wat het 

betekent het slachtoffer te zijn van onver
draagzaamheid en verdrukking. 

Die les moeten we blijven onthouden. 
Echte demokratie betekent gelijke rechten 

en een gelijke behandeling vcor iedereen. 
Iedereen moet zich thuis èn goed voelen in 
Vlaanderen. Dat veronderstelt ook een nieu
we politieke kuituur. Waarin de partijkaart 
niet meer doorslaggevend is om een job te 
kunnen krijgen. Waarin niet meer in hokjes 
wordt gedacht. Waarin de macht van de 
grote politieke partijen, vakbonden en ande
re belangengroepen tot aanvaardbare ver
houdingen is teruggebracht. 

Dat kan alleen als we andersluidende 
opvattingen en meningen niet zien als een 
bedreiging, maar als een verrijking. Als we 
de politieke verzuiling doorbreken en een 
nieuwe weg openen naast die van de traditio
nele machtsblokken. 

De weg naar een echt pluralistische sa
menleving, een vrije, demokratische maat
schappij, waar best plaats kan zijn voor 
verschillende vakbonden, verschillende on-
derwijsnetten en verschillende gezondheids
zorgorganisaties, op voonwaarde dat ze in de 
beste verstandhouding met elkaar samen
werken, los van de politieke partijen. 

Chris Vandenbroeke 

EEN BOOM OMHAKKEN: 

NIET ZONDER EEN GRONDIGE REDEN ^ 

Een Toekomstplan verdient alleen dèn 
echt die naam als er ook een konkreet 
„milieubeleidsplan" aan vastzit. 

Het milieu - vergeef ons de gemeenplaats -
is een zaak van levensbelang geworden. 

Goede wil, ludieke akties en technische 
oplossingen volstaan niet om de verziekte 
leefomgeving weer gezond te maken. 

De burgers moeten het eisen, de bedrijven 
moeten het willen en de bewindslieden moe
ten er onmiddellijk werk van maken. 

Willen we de afbraak van het milieu ombui
gen naar herstel, dan moeten we onze aktivi-
teiten zo inrichten dat ze een minimale 
milieubelasting opleveren. 

Het Toekomstplan stelt daanoe een aantal 
konkrete initiatieven voor, zoals: het aanpak
ken van de milieuverstoringen aan de bron, 
het opstellen van een doeltreffende wetge
ving en de oprichting van speciale milieu
rechtbanken. Maar ook: ,,milieu-investerin
gen" die naam waardig, een doorgedreven 
aanpak van de verkeers- en vervoersproble
men, de overschakeling naar een milieu
vriendelijke energie en — heel belangrijk — 
een agressieve politiek van natuurbehoud. 

Vrij ademen. Is er één fundamenteler de-
mokratisch recht ? 

Frieda Brepoels 
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TOEKOMSTPLAN 

DEMOKRATIE: 

GEEN BESLUITEN ACHTER GESLOTEN DEUREN fii 

Ü 

In het Toekomstplan voor Vlaanderen 
staat onafhankelijkheid bovenaan 

Politieke keuzen moeten gemaakt worden 
op grond van feiten en de heldere beoorde
ling ervan Niet onder druk van groepen of 
bewegingen die de politieke macht en de 
daaraan verbonden middelen naar hun hand 
willen zetten 
Het IS de essentiële opdracht van de vrije 
demokratie om komaf te maken met de 
besluitvorming-achter-gesloten-deuren 

We kunnen geen problemen oplossen, 
tenzij we er een klare kijk op hebben en een 
optimale inspraak krijgen op alle beleidsni
veaus Ook daarvoor is een nieuwe politieke 
kuituur nodig die konkrete waarborgen biedt 

voor open diskussies en een demokratische 
kontrole 

Als Vlaams-Nationalisten en vrije demo-
kraten vinden wij het onze plicht hienn het 
voortouw te nemen 

WIJ hoeven geen evenwichten te bewaren 
noch steun af te kopen Wij zijn met schat
plichtig aan bedrijven, ziekenfondsen of vak
bonden WIJ kunnen ons integendeel een 
benijdenswaardige rechtlijnigheid veroorlo
ven, die — met de steun van iedereen die het 
vrije demokratische gedachtengoed gene
gen IS — moet uitmonden in een zuivere, 
zuinige en doelmatige politiek 

Luk Van Biesen 

EEN GEZOND VLAANDEREN 

MAAR HET LEED IS NIET UIT DE WERELD 
Vlaanderen stelt het goed Ons welvaarts

peil ligt hoog De meeste Vlamingen hoeven 
zich geen zorgen te maken over morgen 

Die welvaart handhaven en eerlijk (ver)de-
len, moet het uitgangspunt zijn èn blijven van 
ons sociaal-ekonomisch denken 

Een welvarend Vlaanderen is een Vlaan
deren met een sterke, eksportgerichte eko-
nomie, geruggesteund door een degelijk on
derwijs, een hoogwaardige technologie, een 
aangepaste infrastruktuur Waarbij we er ons 
alvast op moeten voorbereiden dat arbeid en 
sociale zekerheid m de eenentwintigste 
eeuw met noodzakelijk meer hetzelfde zullen 
betekenen als nu 

Maar een welvarend Vlaanderen is ook en 

NOOIT MEER OORLOG: 

TIJD VOOR EEN NIEUWE VREDESPOLITIEK 
In de ,,oude" opvattingen — en dan spre

ken we over nog maar een paar jaar terug — 
stond vrede gelijk met een op volle toeren 
draaiende wapemndustne en hoge defensie
uitgaven 

Vandaag de dag lijkt een duurzame vrede 
in Europa dichterbij dan ooit en wordt er 
openlijk over ontwapening gesproken 

De muur tussen Oost en West is zo goed 
als gesloopt Een volgende stap in het vrede
sproces IS het dichten van de kloof tussen 
Noord en Zuid Vlaanderen i§ door z'n lig
ging en z'n verleden als het ware voorbe
stemd om m die nieuwe vredespolitiek een 
toonaangevende rol te spelen 

Het streven naar vrede is een Vlaamse 
traditie, die wortelt in een langdurige en 

vooral een Vlaanderen met aandacht voor 
het welzijn 

Ook de zwakkeren onder ons moeten de 
middelen krijgen om voluit van de vrijheid en 
de demokratie te kunnen genieten En ook 
de burgers van de ontwikkelingslanden heb
ben recht op een menswaardig bestaan 

Het Toekomstplan pleit daarom voor een 
beleid waann sociale rechtvaardigheid, soli
dariteit en sociale zekerheid voorop staan 
Waann jongeren eerlijke kansen en loon 
naar werken krijgen En waann ontwikke
lingshulp gelijk staat met meer wetenschap
pelijke uitwisseling, eerlijke handelsbetrek
kingen, verantwoorde grondstoffenprijzen en 
een herschikking van de schulden 

Hans Bracquené 

Ö 
pijnlijke oorlogservaring 

„Nooit meer oorlog" is een Vlaamse 
kreet 

De vredesbeweging vindt in Vlaanderen 
de meeste aanhangers 

Logisch dus dat in het Toekomstplan de 
vrede centraal staat 
Een brede kulturele uitwisseling en een 
hechte ekonomische samenwerking zijn er 
de onontbeerlijke bestanddelen van De aan
passing van de wapemndustne aan een 
vredesekonomie is een voor de hand liggen
de, maar al even noodzakelijke slap Het 
federalisme tenslotte is het middel bij uitstek 
om een echt vredevolle samenwerking te 
verwezenlijken en te waarborgen 

Patrik Vankrunkelsven 
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TOEKOMSTPLAN 

ZO WORDT 
HET TOEKOMSTPLAN 

VOORGESTELD 

Toekomstplan 
Voor Vlaanderen 

Op zaterdag 27 oktober stellen we u het 
Toekomstplan voor Vlaanderen voor. De drie 
regionale ontmoetingen vormen een belang
rijke start van een hele kampagne. 

Na 27 oktober begint het immers pas ! De 
zes pijlers waarop het Toekomstplan is ge
bouwd worden door zes werkgroepen uitge
werkt tot konkrete dossiers die vanaf novem
ber naar het brede publiek uitgedragen wor
den. Half november starten kantonnale ont
moetingen die de vernieuwde boodschap en 
huisstijl tot in de uithoeken van Vlaanderen 
brengen. De afdelingen dragen hun steentje 
bij door het bedelen van een huis-aan-huis-
folder. Dit alles wordt ondersteund met een 
advertentiekampagne in kranten en week
bladen, en een affichage met 20m2-borden. 
Overal zal het groene telefoonnummer ver
meld worden waarop iedereen het Toe
komstplan kan bestellen. 

Iedereen merkt dus dat er iets beweegt bij 
de VU Vlaamse Vrije Demokraten. Het Toe
komstplan voor Vlaanderen zet de bakens 
voor de komende jaren uit. 

PROGRAMMA VAN 
DE ONTMOETINGEN 
D Toekomstplan voor Vlaanderen ; waar
voor staat de VU Vlaamse Vrije Demokra
ten? De nieuwe ondertiteling en het Toe
komstplan toegelicht in een sprankelende 
audio-visuele montage. 
D Voorstelling van de nieuwe logo en huis
stijl. 

D Toespraak van Willy Kuijpers, algemeen 
sekretaris, en Jaak Gabriels, algemeen voor
zitter. 
D Stands met koffertjes voor alle aanwezige 
afdelingen, de welpen, en de nieuwe affiches 
en gadgets. 
D Receptie met animatie door de Boliviaan
se volkskunstgroep KOLLASUYUNAN. 

KOFFERS EN CO. 
Elke aanwezige afdelingsvoorzitter of -

sekretaris kan na de ontmoetingen een kof
fertje vol werkmateriaal mee naar huis ne
men. In zo'n koffertje zit; 
D een bestelformulier voor de welpen, 
D een nieuw huisstijl-handboek met alle 
wetenswaardigheden over het nieuwe logo, 
D een affiche ,,Vlaanderen Belooft" (40 X 
60 cm), 
D een afdruk van deze affiche, bruikbaar 
voor eigen drukwerk, 
D een VHS-videoband met toelichting bij het 
Toekomstplan en het huisstijl-handboek, 

Kom uit uw schelp, koop een welp. In 
steraanbieding op 27 oktober. 

(foto R.S.) 

n een kopie van de huis-aan-huis folder 
voor het najaar en een bestelformulier hier
voor, 
D een bestelformulier voor 20 m2-affiches 
,,Vlaanderen Belooft", briefpapier, omsla
gen, gadgets, enz. 

Met de videoband kan je de ontmoeting nog 
eens in je eigen afdeling overdoen voor de 
niet-aanwezige leden of bestuursleden. Het 
huisstijl-handboek toont hoe je met het nieu
we materiaal (logo,...) kan omspringen in je 
afdeling bij het aanmaken van drukwerk, het 
afdelingsblad, allerlei aankondigingen,... 

IN 
STERAANBIEDING: 
HAAL DE VLAAMSE 
WELP IN HUIS! 

Op de uitnodiging voor de ontmoetingen 
kon je het reeds lezen; op 27 oktober starten 
we een grootse financiële aktie die de kosten 
van het hele projekt „Toekomstplan voor 
Vlaanderen" gedeeltelijk moet kompense-
ren. Vanaf dan bieden we pluchen welpen te 
koop aan. Voor de deelnemers aan de ont
moetingen maakten we een speciaal prijsje: 
350 fr. in plaats van 550 fr Een uitgelezen 
Sinterklaasgeschenk dus! Afdelingen kun
nen een mooie stuiver aan de verkoop van 
deze welpen verdienen; we voorzien immers 
speciale gunstprijzen bij aankoop van 12 
(5000 fr.) en 60 (21000 fr.) stuks. 

KOM NIET ALLEEN... 
en vul de antwoordkaart in die bij de uitnodi
ging zat. Hierop vermeld je je eigen naam en 
adres en van iemand die je meeneemt naar 
de ontmoeting: een vriend, kennis of familie
lid die je wil laten kennis maken met de VU 
Vlaamse Vrije Demokraten-nieuwe stijl. 

Je hoeft geen postzegel te gebruiken om 
de kaart terug te sturen. Aan de hand van de 
ingestuurde antwoordkaarten kunnen we 
een schatting maken van het aantal deelne
mers per ontmoeting. 

WIJ — 19 OKTOBER 1990 14 



namtit? 

WAAR VINDEN DE 
REGIONALE ONTMOETINGEN 
PLMTS? 
OM 10 UUR: GENT -
INTERNATIONAAL KONGRESCENTRUM 

Het Gentse Kongrescentrum is makkelijk 
te bereiken. Het ligt op loopafstand (10 tot 15 
minuten) van het Gentse Sint;Pietersstation. 
U gaat richting Citadelpark (omgeving Flora-
liënpaleis, het vroegere Gentse Kuipke en 
het Museum voor Schone Kunsten). 

Wie met de wagen komt, neemt op de E 40 
(kust-Brussel) afrit 15: Gent-Sint Pieters. U 
rijdt steeds richting centrum, voorbij het 
kruispunt De Sterre. Van daaruit volgt u de 
richtingsaanwijzers „Kongrescentrum". Ter 
plaatse is er voldoende parkeerruimte voor
zien. 

Internationaal Kongrescentrum, Cita-
delpark - 9000 Gent. Tel. 091/22.40.22. 

OM 14 UUR: BRUSSEL • KINEPOLIS 

Het bioskoopkompleks Kinepolis ligt op 
loopafstand van het Heyzelstadion en het 
Atomium. Komt u met de wagen dan neemt u 
op de Brusselse grote ring afrit nummer 8 
(Wemmel-Heyzel). U blijft de bewegwijzering 
,,Bruparck" volgen. U kan parkeren voor het 
Heyzelstadion (350 plaatsen - Houba de 
Strooperlaan) of op parking A, B (Keizerin 
Charlottelaan) of T (zie bijgevoegde kaart). 
Komt u met het openbaar vervoer, dan 
neemt u in het Brusselse Centraal Station de 
metrolijn 1A-Heizel. 

De ingang voor Kinepolis is op bijgevoegd 
kaartje aangeduid op de plaatsen 1 en 2 
(nabij parking T). 

Kinepolis, Kampioenschapslaan te Brus
sel. Tel. 02/478.04.50 

Toekomstplan 
Voor Vlaanderen 

OM 18 UUR: BERINGEN - KASINO 

Ook het Beringse Kasino kan u bereiken 
met het openbaar vervoer. Vanuit Hasselt 
vertrekt een trein om 15.59; vanuit Mol om 
16u69. De reis duurt respektievelijk 25 en 20 
minuten. Er is een halte aan Beringen-Mijn, 
op tweehonderd meter van het Kasino. Voor 
de terugreis vertrekt u om 21 ui7 naar Has
selt en, ten laatste, om 22u40 naar Mol. 

Wie met de wagen komt via de E-39 uit de 
richting Hasselt, neemt aan de verkeerswis
selaar met de A2 de richting Leuven en de 
afrit 26 (Lummen). Vanuit de richting Antwer
pen neemt u de afrit 26 (Paal). Wie de A2 
neemt vanuit de richting Leuven, neemt 
eveneens de afrit 26 (Lummen); vanuit de 
richting Genk afrit 28 (Zolder). 

Kasino, Kioskplein 25 te Beringen-Mijn. 
Tel. 011/42.15.26 

I^IHEPOLI^ 
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EKONOMIE 

MOET ER NOG ZAND ZIJN? 

„De Vlaamse ekonomie doet het uitste
kend. Het aandeel van Vlaanderen in de 
verschillende ekonomische indikatoren is de 
voorbije 10 jaar bestendig toegenomen. Met 
58 % van de Belgische bevolking leverde 
Vlaanderen eind jaren '80 bijvoorbeeld 59 % 
de privé-tewerkstelling, 60 % van het Bruto 
Regionaal Produkt en 74 % van de Belgische 
uitvoer." Wij zijn het deze keer niet die dit 
beweren, wel het Vlaams Ekonomisch Ver
bond, de Vlaamse werkgeversorganisatie, in 
een studie die het naar aanleiding van haar 
jaarlijks kongres uitvoerde. 

Voor de derde keer op rij stond Europa 
centraal op dit kongres. Onder het thema 
,,Vlaanderen in het Europa van de Toe
komst" boog het kongres zich over de plaats 
die Vlaanderen nu inneemt in ons land en in 
Europa, en over de weg die Europa voor de 
Vlaamse ondernemers moet bewandelen. 
Ter illustratie van het eerste thema wordt in 
een brochure ,.Vlaanderen in ekonomisch 
perspektief" het verloop van Vlaamse eko
nomische gegevens weergegeven. In verge
lijking met Wallonië en België, soms ook met 

'andere Europese landen, zodat een interes
sant beeld kan worden geschetst van het al 
dan niet welslagen van de Vlaamse ekono
mie. 

BRP 
Het Bruto Regionaal Produkt van een regio 

geeft de totale verdiensten binnen deze regio 
tijdens een jaar weer. Over de periode 81-88 
bedroeg de reële ekonomische groei in 
Vlaanderen gemiddeld 2,1 % per jaar. In 
Wallonië en Brussel was deze respektievelijk 
0,6 en 0,5 %. Door de hogere groeicijfers is 
het aandeel van Vlaanderen in het Bruto 
Nationaal Produkt, d.i. het BRP voor een 
land, dan ook gestegen. Van 57,0 % in 1980 
tot 59,8 % in 1988. 

Ook in vergelijking met onze buurlanden 
skoort Vlaanderen uitstekend. Zo groeiden 
we ekonomisch sneller dan West-Duitsland 
(1,7 %), Nederland (1,4 %) en Frankrijk (1,9 

INDUSTRIE 
Eén van de motoren van deze ekonomi

sche groei is uiteraard de industriële produk-
fie. Sinds 1981 is deze ononderbroken geste
gen. Als we de produktie in 1980 gelijk 
stellen met 100, dan bereikte deze in februari 
van dit jaar al een peil van 129,3. De indus
triële produktie van Vlaanderen is dus tijdens 
deze periode met meer dan 29 % toegeno
men. 

In Wallonië daarentegen is de industriële 
heropbloei na de krisisjaren veel trager op 
gang gekomen. Pas begin 1989 werd er 
opnieuw het produktieniveau van 1980 be
reikt. Over dezelfde periode nam deze 
slechts met 3,7 % toe. Opnieuw komt Vlaan
deren uitstekend uit de vergelijking met onze 
buurlanden. Tussen 1980 en 1989 bedroeg 
de groei van de industriële produktie bij ons 
meer dan het dubbele van de gemiddelde 
groei van onze drie belangrijkste handels
partners West-Duitsland (die op een indeks 
van 115,9 terechtkwamen), Frankrijk (indeks 
111,9) en Nederland (indeks 112,6) 

INVESTERINGEN 
Daar waar het BRP en de industriële 

produktie eerder momentopnamen zijn van 
onze ekonomie zal het peil van de investerin
gen ons eerder iets leren over de gezondheid 
van de ekonomie op langere termijn. Als het 
investeringspeil hoog is versterken we de 
ekonomische strukturen om ook in de toe
komst goed te presteren. 

De investeringen in de nijverheid zijn in 
Vlaanderen vooral vanaf 1984 kontinu geste^ 
gen aan een zeer snel tempo. Tussen 1980 
en begin 1990 stegen de investeringen met 
maar liefst 148 % nominaal. De investerings-
indeks, waarvoor het niveau van 1980 als 
100 geldt, bedraagt nu 248. Voor Wallonië 
kwam deze terecht op 195. 

OMZET EN EKSPORT 
De omzetcijfers geven een beeld van de 

binnen- en buitenlandse leveringen. Met 
1980 als basisjaar kende deze in Vlaanderen 
een nominale groei van 93,7 % tegenover 61 
% in Wallonië. Het aandeel van Vlaanderen 
in de Belgische omzet is gestegen van 57,5 
% in 1980 tot 60,8 in 1989. 

Ook de eksportdynamiek was sterker in 
Vlaanderen dan in de rest van het land. In 
1980 68,8 % van de uitvoer van ons land uit 
Vlaanderen. In 1989 was dit al 73,8 %. 

TEWERKSTELLING 
Uiteraard heeft deze hoge ekonomische 

groei een positief effekt gehad op de arbeids
markt. Na de sterke terugval in de privé-
tewerkstelling in de krisisperiode 74-83 (-
122.200 banen) nam de werkgelegenheid in 
Vlaanderen vanaf 1984 terug toe. Vanaf 

VEV-voorzitter Piet Van Waeyenber-
ge : Het gaat opperbest met de Vlaam
se bedrijven. (foto p. v.d. Abeeie) 

1984 tot 1988 zijn er opnieuw 120.300 banen 
gekreëerd. Bijgevolg bevond de privéwerk-
gelegenheid zich eind 1988 ongeveer terug 
op het peil van 1974. Omdat de evolutie van 
de tewerkstelling in Wallonië en Brussel veel 
minder gunstig was, nam het aandeel van 
Vlaanderen in de totale tewerstelling in Bel
gië toe van 53,2 % in 1974 tot 58,6 % in 
1988. 

Door deze gunstige evolutie is het aantal 
uitkeringsgerechtigde werklozen gedaald in 
Vlaanderen : van 274.800 in juni 1983 naar 
189.100 in juni 1990. 
Deze terugloop wordt zowel bij de mannen 
als bij de vrouwen vastgesteld. Ook in inter
nationaal perspektief skoort Vlaanderen op 
het vlak van de werkloosheidscijfers uitste
kend. De werkloosheidsgraad, d.i. het aantal 
werklozen in procent van de beroepsbevol
king, bedroeg in Vlaanderen in 1989 7,0 %. 
Voor België als geheel is deze 9,3 %, het EG-
gemiddelde is 9,0 %, voor Nederland 9,3 %, 
voor Frankrijk 9,5 %. Enkel West-Duitsland 
situeert zich beter met 5,5 %. 

sec 
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VERKEER 

MEEPRATEN OVER ONZE 
LUCHTHAVENS 

N april 1990 stelde de minister zijn be
leidsplan „Regionale luchthavens Vlaan
deren " voor. Dit plan is bedoeld als 
aanzet voor een Vlaams luchtvaartbeleid 
met hierin de toekomstopties inzake de 
ontwikkeling van de luchthavens en het 
beleid dienovereenkomstig. 

Naast het beheer en de ontwikkeling 
van de luchthavens wordt in het beleids
plan ook ruime aandacht besteed aan de 
omgevingszorg en wordt voorzien in een 

aantal maatregelen die de omgevingshinder 
tot een minimum moeten beperken. 

OVERLEGORGAAN ~~ 
Met als doel het realizeren van gekoördi-

neerde regelingen en afspraken inzake vei
ligheid, leefmilieu en ruimtelijke ordening 
werd besloten over te gaan tot de oprichting 
van een overlegorgaan per luchthaven. Alge
meen streefdoel hierbij is het betrachten van 
een goed nabuurschap en een goede balans 
tussen de belangen van de luchtvaart ener
zijds en de omwonenden anderzijds. 

Het overlegorgaan is tevens bedoeld als 
inspraakorgaan, als klankbord voor alle bij 
de luchtvaartaktiviteit betrokken partijen. Het 
biedt een ideaal forum om eventuele proble
men uit te praten en met alle vertegenwoor
digde instanties op een konstruktieve wijze 
naar oplossingen te zoeken. 

Minister Sauwens installeerde in de luchthaven van Deurne een eerste 
overlegorgaan. Ook de regionale luchthavens van Oostende en Grimbergen 
krijgen dergelijk overlegorgaan. (foto M. ceis) 

Minister Sauwens, bevoegd 
voor de regionale luchthavens, 
initieerde op de luchthaven 
van Antwerpen het Overlegor-
gaan Luchthaven Antwerpen. 

e komende weken zal ook 
voor de regionale luchthavens 
van Grimbergen en Oostende 
een dergelijk overlegorgaan 
gelnstaiteerd worden. 

OPROEP AAN ALLE 
GEMEENTEMANDATARISSEN EN 
GEÏNTERESSEERDEN 

Minister Johan Sauwens organiseert een breed maatschappelijk debat over zijn 
verkeers- en vervoersplan Vlaanderen en vraagt zowel aan de gemeenten als aan alle 
geïnteresseerden om een gefundeerd advies te formuleren, voor 31 december 1990. 

Er werden inmiddels aan alle gemeentebesturen 2 eksemplaren van hef plan 
gestuurd. De bedoeling is dat het besproken wordt in: 

1. gemeenteraad 
2. advieskommissie inzake Ruimtelijke Ordening 
3. verkeerskommissie. 
Eveneens kan elke burger het verkeers- en vervoersplan gaan inzien in het 

gemeentehuis. Al je opmerkingen kan je sturen naarde Provinciale Dienst der Wegen en 
het Vervoer (adres kan je krijgen op het gemeentehuis). Het adres kan je ook bekomen 
op het kabinet van Openbare Werken en Verkeer, tel. 02/238.14.11 en vragen naar de 
persdienst. 

Minister Johan Sauwens rekent op ieders medewerking. 

De funktie van het overlegorgaan is meer
voudig. Binnen het orgaan dient bij wijze van 
een konstruktieve dialoog gezocht naar op
lossingen voor belangenkonflikten en het 
binnen de perken houden van konfliktsitua-
ties. Ook dient gepoogd tot een gekoördi-
neerde ruimtelijke ordening te komen om 
nieuwe konfliktsituaties met de omgeving uit 
te sluiten. 

Het overlegorgaan is tegelijkerlijd ook in
spraakorgaan, waardoor alle opmerkingen, 
vragen en eventuele klachten gekanalizeerd 
worden en snel voorwerp kunnen uitmaken 
van onderzoek en aangepaste maatregelen. 
Het moet tevens een bron van informatie 
worden aangaande de ontwikkelingsplannen 
met betrekking tot de luchthaven. 

ANTWERPEN 
Het overlegorgaan heeft de bedoeling vier 

maal per jaar bijeen te komen. Er zal echter 
een permanent sekretariaat funktioneren. De 
GOM Antwerpen werd gevraagd deze funktie 
waar te nemen. 

In het overlegorgaan Luchthaven Antwer
pen zijn de volgende instanties vertegen
woordigd: de omliggende steden en ge
meenten Antwerpen, Borsbeek, Boechout, 
Mortsel, Hove en Wommelgem, verder de 
Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij, 
het provinciebestuur, de Bond Beter Leefmi
lieu, de luchthavengebruikers via de Kamer 
van Koophandel, de luchthavendirektie, de 
regie der luchtwegen, het bestuur der lucht
vaart en het kabinet van de Gemeenschaps
minister van Openbare Werken en Verkeer. 
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EKOFRONT 

ROB GEERAERTS PLEIT VOOR EEN 
EUROPESE OPLOSSING VOOR KERNAFVAL 

Woensdag 10 oktober vertolkte Rob Gee-
raerts het VU-standpunt in de Senaat bij de 
bespreking van het rapport over kernafval. 
Rob volgt deze materie reeds jaren, o.a. in 
de senaatskommissie „Tsjernobyl" die nu 
haar rapport over kernafval heeft uitge
bracht. 

In het rapport werden nog alle mogelijkhe
den inzake berging van afval opengelaten; 
er moet immers nog veel studiewerk verricht 
worden. Rob heeft zich trouwens verzet 
tegen een voortijdige beslissing in de richting 
van berging m de Kempen. Naar aanleiding 
daarvan zijn trouwens sommige teksten aan
gepast en verduidelijkt. De Kempen moet 
immers niet zomaar bij voorbaat de kernvuil
bak van België worden' 

De VU heeft steeds (en tot op heden 
alleen) gepleit voor een Europese oplossing. 
In Duitsland bijvoorbeeld zijn er veel betere 
oplossingen voorhanden. Wanneer we bin
nen een tiental jaren over een ander soort 
Europa beschikken, kan deze gedachten-
gang misschien realistisch worden. Momen
teel ontbreekt de politieke wil om te streven 
naar de ideale Europese oplossing. 

BERGING 
Toch is deze stellingname reeds mee op

genomen in de aanbevelingen van de kom
missie U ziet dat de VU-gedachte reeds velt 
wint. Vorig jaar werd er nog mee gelachen, 
nu staat ons standpunt in een officiële aan
beveling van de senaat! 

Geeraerts vroeg ook meer financiële mid
delen voor de tussentijdse opslag van de 
kernafval in de streek van Mol-Dessel. Deze 
opslag moet optimaal kunnen geschieden, 
anders is de bevolking terecht ongerust. 

Ook het SCK moet voldoende ondersteund 
worden om de onderzoeken verder te kun
nen zetten, met alleen inzake de berging van 
afval, maar ook in verband met eventuele 
chemische verwerking (transmutatie) van 
kernafval. 

Wat betreft de mogelijke bovengrondse 
berging van kernafval in de Westhoek of in 
Kruibeke, of andere Vlaamse gemeenten, 
was Rob Geeraerts erg kort • dit is uitgesloten 
in ons klem en dichtbevolkte landje. In de 
Ardennen, waar geschikte heuvelformaties 
met kleiachtige ondergrond bestaan, kan dit 
wel overwogen worden, maar in Vlaanderen 
moet deze mogelijkheid technisch uitgeslo
ten worden. 

Inzake de tussentijdse opslag van splijtma-
teriaal, afkomstig van de kerncentrales, moet 
op wetenschappelijke bazis uitgemaakt wor
den waar deze moet komen: bij de producen
ten of bij Belgoprocess in de Kempen. Indien 

Kernafval blijft een probleem. Senator Rob Geeraerts, wil geen berging van 
het afval in de Kempen. Hij pleit voor een Europese oplossing. 

(foto P. Bolsius) 

er geen technische argumenten gevonden 
worden om opslag in de Kempen te verant
woorden, moeten de producenten zelf in
staan voor deze opslag. Op die manier 
worden ook op de meest eenvoudige wijze 
de lasten bij deze producenten gelegd. 

CVP EN SP; 
FATSOEN AUB! 

Tijdens het debat kwamen ook meermaals 
de kosten van de definitieve berging ter 
sprake. Momenteel moeten de kleine produ
centen van kernafval hiervoor reeds betalen 
aan Niras, maar de grote producenten (de 
kerncentrales) moeten hiervoor zelf provisies 
aanleggen. Het zou beter zijn indien ook zij 
zouden bijdragen in de nationale pot. Dit is 
financieel veel veiliger en duidelijker. Anders 
bestaat het gevaar dat met alle lasten van de 
produktie van kernenergie doorgerekend 
worden in de elektriciteitsprijs. 

In de senaat viel Rob Geeraerts ook zwaar 
uit naar de SP en de CVP, die in eigen streek 
moord en brand schreeuwen, maar in de 
kommissie niets gezegd hebben ter verdedi
ging van de Kempen. 

Op het thuisfront staan roepen dat er nooit 
kernafval in de Kempense ondergrond mag 
komen, is misschien populair, maar dan 
moet men ook in het parlement ervoor zor
gen dat de eigen partij overtuigd wordt. 

Tot op heden heeft alleen Rob Geeraerts 
dit gedaan en bovendien heeft hij alternatie
ven voorgesteld die technisch haalbaar zijn. 
We wachten nog steeds op de voorstellen 
van de Kempense SP'ers en CVP'ers in het 
parlement! 

Terecht vroeg Rob Geeraerts dan ook wat 
meer politiek fatsoen in plaats van het gijze
len van de bevolking, door ongenuanceerde 
verklaringen 

De bevolking bang maken is gemakkelijk, 
maar daardoor lost men het probleem nog 
met op' 
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DE OVERKANT 

„LATEN WIJ ELKAARS 
SIMBOLEN EERBIEDIGEN" 

D
E eerste, voor de hand liggende, 
vraag van Denise Van Dam aan 
José Fontaine was wat hij ais 
Waal de Vlamingen over de 
Waalse identiteit wil bijbrengen. 

Het spreekt vanzelf dat na een 
tijdje de figuur van monsieur 
Wallonië, José Happart, om het 
hoekje kwam kijken. Voor 
Vlaamsbewuste Vlamingen is hij 
nog steeds de boeman bij uit

stek. Staat hij een konstruktieve dialoog 
tussen Vlaanderen en Wallonië niet in de 
weg? 

GRACE BERLEUR 
J. Fontaine: „De identiteit van ell< voll< 

wordt in belangrijke mate bepaald door de 
strijd van dat volk in het verleden. De Vlaam
se strijd stond in het teken van de kulturele 
ontvoogding. De Waalse strijd werd vooral 
getekend door de drang naar parlementaire 
demokratie en anti-kapitalistische venf/ezen-
lijkingen. Enkele belangrijke gebeurtenissen 
illustreren dit. 

Zo draaide de Grote Staking van 1893 in 
Wallonië rond het algemeen stemrecht. Dit is 
een unikum in de geschiedenis van de wes
terse wereld: de arbeiders staakten, niet 
voor salarisverhoging, maar voor politieke 
demokratie. In 1950 verzette Wallonië zich 
tegen de terugkomst van Leopold III, tijdens 
een betoging in Grace Berleur werden 5 
arbeiders door het Belgische leger doodge
schoten. In datzelfde jaar werd het kommu-
nistische parlementslid Julien Lahaut ver
moord, enkele dagen nadat hij tijdens de 
eedaflegging van koning Boudewijn „vive la 
République" had geroepen. Beide dramati
sche gebeurtenissen werden ook dit jaar in 
Wallonië herdacht, zoals Vlaanderen zijn 
doden aan de IJzertoren herdenkt. 

Van zeer grote betekenis in de vorming 
van de Waalse identiteit is de staking tegen 
de Eenheidswet in '60- '61 geweest. Hieruit is 
het Renardisme als maatschappijmodel ge
groeid: de artikulatie tussen regionale auto
nomie en ekonomische struktuurhervormin-
gen. Geen politieke demokratie zonder eko
nomische demokratie, was de leuze. Deze 
verwevenheid tussen sociale 'beweging en 
Waalse beweging is ook vandaag nog zeer 
aktueel in Wallonië. José Happart stelt zich 
op als verlengstuk van deze Renardistische 
beweging." 

De Waalse publicist José Fon
taine maakte deel uit van een 
Waalse delegatie die de jong
ste IJzerbedevaart bezocht. Hij 
publiceert regelmatig in Vlaam
se weekbladen over Wallonië 
waar hij hoofdredakteur is van 
het kulturele jaarboek Toudi. 
Zich Inspirerend op de Duitse 
f ilozoof Jürgen habermas pleit 
Fontaine voor een opbouwen
de wisselwerking tussen uni
versele waarden en een regio
naal bewustzijn. 
Openheid op de wereld en ver
bondenheid met andere volke
ren begint, aldus Fontaine, 
voor eigen deur; dus pleit hij 
voor een dialoog tussen Vlaan
deren en Wallonië. Zo'n dia
loog kan slechts wanneer bei
den eikaars simboien en identi
teit kennen en eerbiedigen. 
Vandaar zijn bezoek aan de 
IJzerbedevaart. Daar kwam hij 
behooriijk onder de Indruk van 
de teksten over en de uitbeel
ding van het IJzertestament. 
Met Fontaine had Denise Van 
Dam een vraaggesprek. 

Happart blijft voor de Vlamingen nog 
altijd een onderwerp bij uitstek om er 
grapjes over te maken... (toto FIK) 

WIJ: Is het voor een Waal niet gemakke-
iijker om — ondanks alle vooroordelen — 
de IJzerbedevaart als simbool van Vlaan
deren te erkennen dan voor een Vlaming 
om José Happart als simbool voor Wallo
nië te erkennen? 

J.Fontaine: „Verschillende historische 
achtergronden maken dat eenzelfde feit of 
persoon door Vlamingen en door Walen 
verschillend geïnterpreteerd wordt. De 
Vlaamse geschiedenis is getekend door een 
onophoudende strijd tegen het verlies van 
grondgebied en van de eigen kuituur. De taal 
en het Vlaamse grondgebied hebben voor 
het Vlaamse volk dan ook een diepgaande 
betekenis. In Walbnië liggen de zaken an
ders. Ik heb net gezegd dat sociale strijd en 
parlementaire demokratie daar zeer sterk 
met elkaar verweven zijn. 

Wat Voeren betreft, hebben de Waalse 
Voerenaars nooit aanvaard dat zij, omwille 
van hun demografische minderheid, de 
stemming rond Voeren in het Belgisch parle
ment verloren hebben. De Waalse parle
mentsleden hebben in 1963 allen tegen het 
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Voeren-akkoord gestemd. Deze parlementai
re opdoffer viel samen met de ekonomische 
teloorgang van Wallonië. De Brusselse So-
ciété Générale trok zich terug uit Wallonië 
omdat er elders meer winsten te rapen vie
len. De ene fabriek sloot na de andere. In de 
arbeidersgezinnen werd armoede geleden. 
Wallonië verloor haar fierheid en haar identi
teit. Wallonië had nood om zich als een 
drenkeling aan iets of iemand op te trekken. 
En dan dook daar plots José Happart op, een 
„man van het volk", die de verdediging van 
zijn dorp tegen Vlaanderen opnam. 

Wallonië vereenzelfdigde zich met het klei
ne dorpje Voeren dat vocht voor zijn identi
teit, zo werd José Happart stilaan het sim-
bool van het Waalse verzet tegen ,,1'Etat 
Flamand", het nieuwe investeringsgebied 
van de Société Générale. 

Het spijtige is dat men zich toen van vijand 
vergist heeft: niet l'Etat Flamand stond de 
ontwikkeling van Wallonië in de weg maar 
l'Etat Beige." 

MAN VAN HET VOLK' 
WIJ: Het is nu rustiger geworden rond 

en in Voeren. Heeft Happart niet aan aan
trekkingskracht ingeboet? 

J. Fontaine: „De Voerense karroessel 
ging zijn gang en José Happart werd hoe 
langer hoe meer „Monsieur Wallonië". Bij de 
jongste Europese verkiezingen behaalde hij 
308.000 stemmen, dat is ongeveer 20 % van 
het totaal aantal uitgebrachte stemmen in 
Wallonië. Happart evolueerde van „de man 
die het opneemt tegen de Vlamingen" naar 
„de man die opkomt voor Wallonië". Dit 
verschil is niet subtiel. In elke sociale bewe
ging wordt nu eens het defensieve (het 
„tegen" iets zijn), dan weer het offensieve 
(het „voor" iets zijn) element benadrukt." 

WIJ: Maar hoe kon Happart zo snel 
uitgroeien tot een Waals simbool? 

J. Fontaine: „Happart begon tema's aan 
te snijden die jarenlang taboe zijn geweest. 
Zo was hij de eerste die 40 jaar na de feiten 
van Grace Berleur en de moord op Julien 
Lahaut, opnieuw de monarchie in vraag stelt, 
wat zelfs André Renard niet heeft gedaan. 
Happart vertaalt in politieke termen een ja-
renoude verzuchting van een grop Waalse 
intellektuelen. Zo eist hij 5 jaar na het ver
schijnen van het „h/lanifest pour la Culture 
Wallonne" de afschaffing van de Commu-
nauté Frangaise de la Belgique (franstalige 
gemeenschap) omdat dit de ontkenning be
tekent van Wallonië. Hij eist de overheveling 
van de persoonsgebonden en kulturele ma

teries van de franstalige gemeenschap naar 
het Waalse gewest. Op die problematiek 
wens ik dadelijk terug te komen. Happart is 
eveneens een „man van het volk". Een 
belangrijk deel van zijn inkomsten en tijd 
gaan naar „les restos du coeur" in Wallonië, 
wat elektoraal helemaal niet lonend is. Hap
part neemt ook stelling in het ekonomische 
debat in Wallonië en eist een groter verant
woordelijkheidsbesef van de ekonomische 
en politieke klasse van Wallonië. 

Happart is dus uitgegroeid tot meer dan 
een louter simbool van Wallonië." 

AMNESTIE 
WIJ: Toch blijft Happart als een Vlamin

genhater doorgaan. Onwetendheid of 
kwade wil vanwege de Vlamingen? 

J. Fontaine: „Voor vele Walen is het 
moeilijk de boodschap van de IJzerbede
vaart te begrijpen omwille van de vervormen
de bril van vooroordelen. Vlaamse beweging 
staat voor vele Walen nog steeds gelijk met 
kollaboratie, fascisme, enz... Voor vele Vla
mingen is het onbegrijpelijk dat Happart een 
simbool is dat de Walen vrij hebben gekozen, 
omwille van diezelfde bril van vooroordelen. 
Happart is immers een Vlamingenhater, of 
niet? 

WETEN WAT IN WALLONIË GEBEURT 
Het wordt met de dag duidelijker dat er 

binnen de PS, de grootste politieke partij 
van Wallonië, een en ander aan liet 
bewegen is. De uithaal van vice premier 
Moureaux aan het adres van José Hap
part belooft. De tweestrijd tussen fransta-
llg Brussel en Wallonië, de andere kijk 
van de Waalsbrabantse PRL op de split
sing van de povincie Brabant bij monde 
van Louis Michel, de gewezen PRL-voor-
zitter, zijn allemaal elementen die ons 
niet onberoerd kunnen laten. En ook al 
lijken dit louter Waalse binnenlandse 
aangelegenheden toch kunnen deze 
meebepalend zijn voor de verdere afwer
king van de staatshervorming. 

De redaktie wil de WIJ-lezers zo volle
dig en zo juist mogelijk inlichten over 
deze evolutie. In onze rubriek De Over
kant zal Denise Van Dam dit regelmatig 
doen. 

De auteur is afkomstig uit een Vlaams-
voelend onderwijzersgezin uit Grobben-
donk, zij is licentiate psichologie(KUL) en 
woont in Wallonië waar ze aan de univer
siteit van Namen assistente is. Zij werkt 
thans aan een doktoraatstezis omtrent 
het kulturele model van de Vlaamse en 
Waalse leidinggevende klasse. 

Denise Van Dam is aktief binnen Wal
lonië, Region d'Europe en heeft als be
langrijkste doelstelling het organizeren 
van dialogen tussen Vlaamse en Waalse 

regionalisten. Zo bracht zij reeds Willy 
Kuijpers en José Happart samen in een 
(geanimeerd) debat en begeleidde deze 
zomer een Waalse delegatie naar de 
IJzerbedevaart in Diksmuide. Voor Le 
Soir schreef zij daarover een degelijke 
Carte Blanche (Vrije tribune). Denise Van 

Denise Van Dam. 

Dam is tevens medewerkster aan het 
gezaghebbende Waalse tijdschrift Toudi. 

Haar eerste bijdrage voor De Overkant 
verschijnt deze week in WIJ en behelst 
een vraaggesprek met de hoofdredak-
teur van Toudi, de publicist José Fontai
ne. 

Het kan zijn dat WIJ-lezers het niet 
altijd eens zullen zijn met haar,,Waalse 
berichten,,. De redaktie hoopt echter dat 
ze aanleiding zullen geven tot een zinni

ge en nuttige diskussie tussen nationalis
ten over de taalgrens heen. 

Onze rubriek Wederwoord staat dan 
ook open om lezerskommentaren op te 
vangen. (m.v.l.) 

WAT IS 
TOUDI? 

Toudi is gegroeid uit het fJlanifest pour 
la Culture Wallonne (een oproep van 
Waalse intellektuelen, universiteitspro
fessoren, schrijvers, kunstenaars). Het 
tijdschrift verschijnt in de vorm van een 
jaarboek, het telt 400 bladzijden. Met zijn 
1100 abonnees is het één van de meest 
gelezen en gezaghebbende tijdschriften 
in franstalig België. Toudi wil een bijdra
ge bieden tot de henwaardering van de 
kuituur — in de breedste zin van het 
woord — in Wallonië. Naast bijdragen 
van Waalse intellektuelen biedt Toudi 
ook zeer interessante teksten van,,ande
ren" uit diverse Europese regio's (ook 
Vlaanderen) en derde wereld-landen. Het 
boek is te bestellen bij: Centre d'Etudes 
Wallonnes, rue Lange 2, 1430 Quenast. 
Het kost 390 fr., te storten op rek. 001-
1916572-25. 
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DE OVERKANT 

Alain Tourain, Frans socioloog en specia
list van sociale bewegingen, waarschuwt 
voor de nefaste gevolgen van het in stand 
houden van een vijandsbeeld in de opbouw 
van een sociale beweging. Een sociale be
weging perverteert daar waar volkeren in de 
plaats van machtsstrukturen tot vijand wor
den uitgeroepen." 

WIJ: Hoe sta jij tegenover de Waalse 
weigering van de Vlaamse amnestie-eis? 

J. Fontaine: „Het georganizeerde verzet 
tijdens Wereldoorlog II was vooral van Waal
se signatuur. Er bestond natuurlijk ook een 
Waalse kollaboratie maar die was in 95 % 
van de gevallen louter opportunistisch geïn
spireerd. Men verraadde omwille van de 
centen... De Walen hebben dit hun eigen 
kollaborateurs nooit vergeven. Zij begrijpen 
niet dat er in Vlaanderen een andere vorm 
van kollaboratie heeft bestaan die meer 
„idealistisch"geïnspireerd was en tegemoet 
kwam aan de kulturele verzuchtingen van 
het Vlaamse volk. De Walen zeggen: wij 
vragen geen amnestie voor onze kollabora
teurs, als de Vlamingen wél amnestie willen 
dan moeten ze dat onder elkaar regelen en 
ons er buiten laten." 

GEKOLONIZEERD 
WIJ: Voor vele Vlamingen is het onder

scheid tussen het Waalse Gewest en de 
Franstalige Gemeenschap moeilijk te be
grijpen omdat in Vlaanderen Gewest en 
Gemeenschap samenvallen. 

J. Fontaine: „Men kan stellen dat Wallo
nië op ekonomisch vlak in de steek werd 
gelaten door het Belgisch-Brusselse esta
blishment, met de Société Générale, als de 
verpersoonlijking hiervan. Op kultureel vlak 
werd Walloniè in de kou gezet door het 
Brusselse establishment. Om de kulturele 
situatie van Walloniè te begrijpen kan je best 
een koloniale metafoor gebruiken. Wallonië 
werd kultureel gekolonizeerd door Brussel, 
via de franstalige gemeenschap. Het geld 
vloeit via de belastingen naar Brussel, waar 
beslist wordt hoeveel en op welke manier 
geïnvesteerd wordt in Walloniè. Walloniè 
heeft weinig of geen zeggingsschap in dit 
beslissingsproces. De kulturele kommissies, 
de nieuwsredaktie van de RTBf, enz. worden 
voor meer dan de helft door Brusselaars 
bevolkt. 

Kort samengevat kan men de situatie als 
volgt schetsen: Wallonië wordt gekonfron-
teerd met een vijandig staatsapparaat op 
kultureel vlak. De franstalige gemeenschap 
betekent — in de termen zelf — een negatie 
van Wallonië. Wallonië wordt uitgelaten uit 
de beslissingscentra. Een echt Waalse pers 
bestaat niet. Ongeveer 50 % van de lezers 
van de belangrijkste dagbladen in Wallonië, 
d.w.z. Le Soir en La Libre Belgique, wonen 
buiten Walloniè, de RTBf behandelt de be
richtgeving over Walloniè als tweederangs-
berichtgeving." 

Denise Van Dam 

Sinds de federalizering van het onderwijs wordt in de gemeenschappen 
anders gereageerd. Terwijl in Vlaanderen het ongenoegen eerder onderhuids 
blijft, betogen de Waalse leerkrachten sinds maanden met groot gedruis... 

ADVERTENTIE 

Bij ons bent u thuis. 

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

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

PLEIDOOI VOOR EEN 
VLAAMS-NEDERLANDSE 

FEDERATIE 

D
R. P.F. (Peter) Maas is aan de 
katolieke universiteit van Nijme
gen hoogleraar in de Parlemen
taire Geschiedenis. Hij is trou
wens de stuwende kracht aan 
het Centrum voor Parlementaire 
Geschiedenis van die universi
teit en een veelgevraagd kom-
mentator en „duider" op de Ne
derlandse radio en televisie. 

Zijn knap geschreven boek 
over de na-oorlogse kabinetsformaties In 
Nederland werd enkele jaren geleden ook In 
WIJ besproken. 

WAKKER LIGGEN ~ 
Met een uitvoerig artikel in de gezagheb

bende rubriek Open Forum In De Volkskrant 
zwengelt hij nu de diskussie over een hereni
ging van Vlaanderen en Nederland aan. En 
het is duidelijk dat Maas er wakker van ligt. 
„Het streven naar een Vlaams-Nederlandse 
Federatie dient boven aan de politieke agen
da te komen", schrijft hij. En: „Het was en 
blijft een volstrekt legitiem streven en het 
geeft bovendien een antwoord op de grote 
uitdagingen van deze tijd." 

Verwijzend naar de staatkundige scheids
lijnen die leren, Koreanen, Koerden, Arme
niërs en andere volken (tot voor kort ook de 
Duitsers) als tijdelijk, pijnlijk en onaanvaard
baar beleven, stelt de Nijmeegse professor 
dat bij het samenvallen van staat en natie, de 
staat uiting en instrument is van de volledige 
ontplooiing van het nationale leven: „Het 
staatkundig streven kan dan de eigen-aard
ige wensen en waarden van juist dét volk tot 
gelding brengen." 

België alléén lukt dat nooit, volgens Maas, 
omdat die staat twee natiën omklemt. En 
Nederland alléén lukt dat volgens hem ook 
nooit omdat die staat slechts een deel van de 
natie omvat en voor het overige deel slechts 
incidentele en zelfzuchtige belangstelling 
toonde. 

Na een duik in de historie van de jongste 
vier eeuwen konstateert de schrijver van het 
merkwaardige artikel dat de gemeenschap
pelijke taal van Nederland en Vlaanderen 
een voedingsbodem is gebleven voor stre

vingen naar samengaan en samenwerking. 
„Dat kan ook moeilijk anders", schrijft Maas, 
„omdat de taal de neerslag vormt van en 
uitdrukking geeft aan het wezen van het volk. 
In de taal ligt de gemeenschappelijke ge
schiedenis van miljoenen mensen opgeslo
ten en de taal bepaalt ook het wezen van elk 
individu." 

Enkele van zijn stellingen die Maas in De 
Volkskrant poneert, luiden: het Vlaams na-

Slnds de periode van het Ver
enigd Koninkrijk (1814-1830) 
waren er in het vorige en onze 
nu ten einde lopende eeuw be
wegingen die meenden met 
sukses te kunnen ifveren voor 
de vorming van een Groot Ne
derland. Tot grote bloei raakten 
die organizaties nooit. De 
Groot-Nederlandse geschiede
nisopvatting van de weten
schapper PfdferGeyf zette ove
rigens menigeen wel aan het 
denken. Ook het Verdinaso 
streefde een vorm van (staat
kundig) samengaan van Neder
land en Vlaanderen na. Alles 
zonder resultaat. 
Maar nu komt met een ophef
makend artikel in de Amster
dams „Volkskrant" de Nij
meegse hoogleraar dr. Pster 
Maas op de proppen met een 
dringend pleidooi voor een 
VlaamS'Nederiandse federatie. 
De tijd l8 er rijp voor, Is zijn 
stellige overtuiging. 

tionalisme staat voor de keuze of voort te 
gaan op de weg naar federalizering van 
België of aansluiting te zoeken bij Neder
land; en: aan spanningen in een verenigd 
Europa kunnen Vlaanderen en Nederland 
enkel het hoofd bieden door hereniging in 
één staatsverband. De professor acht het 
dan ook noodzakelijk dat Vlaanderen en 
Nederland samen één middelgrote mogend
heid vormen met een eigen identiteit en 

Vlaanderen en Nederland: een span. 
Hopelijk zijn het trekpaarden en 
geen... ezels. 

nationale kultuur-polltieke doelstellingen. 
Het alternatief is volgens hem dat ze ge
doemd zijn de eigen belangen en de eigen 
kuituur volkomen te laten internationalize-
ren, met het Engels als voer- en op den duur 
als moedertaal. 

ANTWOORD 
Konkreet ziet Maas voor zich een staat

kundige hereniging In een federatie van een 
of twee Vlaamse deelstaten, gekoppeld aan 
de deelstaten Holland, Noordoost-Nederland 
en Zuid-Nederland. De Bondsrepubliek 
Duitsland zou als model kunnen dienen, 
zowel voor de verdeling van de bevoegdhe
den als de staatkundige ordening en de 
kieswet. De federatie zou onder andere het 
voordeel hebben voor Nederland dat er een 
einde komt aan de bestuurlijke onmacht, 
dixit Maas: „volkomen vastgelopen in cen
tralisme, burokratie en regelwoede, hope
loos uitzichtloze diskussies over gemeentelij
ke agglomeraties". 

Het artikel, waar stellig reakties op mogen 
worden verwacht, besluit met de waarschu
wing dat In een verenigd Europa het gevaar 
dreigt van onderschikking en achterstelling 
door de grootmachten. Het streven naar een 
Vlaams-Nederlandse Federatie geeft op zulk 
een uitdaging een antwoord. 

leeveedee 
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NOORD-ZUID 

LESBRIEF OVER 
NEDERLANDS-VLAAMSE SAMENWERKING 

De Nederlands-Vlaamse stichting Alge
meen-Nederlands Kongres (ANC) publiceer
de i.s.m. de Vereniging van Vlaamse Leer
krachten (WL) en het Nederlands Genoot
schap van Leraren (NGL) een iesbrief over 
de Nederlands-Vlaamse betrekkingen in Eu
ropees perspektief. 

Nederland-Vlaanderen: een span brengt 
In het kort de geschiedenis van eenheid en 
scheiding van de Lage Landen. 

De officiële instrumenten (Nederlandse 
Taalunie, Kultureel Akkoord, Benelux,...) en 
de partikuliere initiatieven (Algemeen-Neder
lands Kongres, Stichting Ons Erfdeel,...) die 
de samenwerking schragen, worden op een 
rijtje gezet. 

Ten slotte wordt de praktische samenwer
king inzake taal en letteren, leefmilieu, ge
neeskunde, media,... in kaart gebracht. 

Aanvullend is er wat uitleg bij enkele 
aktuele tema's: de vaste boekenprijs, de 
waterverdragen, het nabuurtoerisme. 

Zo wil de brochure de docent(e) een aantal 
aanknopingspunten en een verzameling ma
teriaal aanreiken waaruit een slektie ge
maakt kan worden en waarbij nadere infor
matie gezocht kan worden. 

UNIEKE UITGAVE 
De uitgave is een unieke dokumentatie-

bron over alle facetten van de Nederlands-
Vlaamse „betrekkingen". Enkele feiten. 
Wist u bv. dat ambulances in principe de 
grens niet over mogen; dat Benelux een 
gangmakersrol kan spelen in Europa; dat de 
Nederlandse Taalunie in de wereld een eni
ge konstruktie is; dat er per dag 5 kulturele 
uitwisselingen plaatsvinden tussen Vlaande
ren en Nederland; dat 2 % van de patiënten 
in het Brugse Algemeen Ziekenhuis Neder
lander is; dat er samenwerkingsverbanden 
bestaan tussen juristen-, vredes-, vrouwen
en sportverenigingen; dat Nederlanders in
staan voor 40 % van de buitenlandse verblij
ven in Vlaanderen? 

De brochure telt 16 pagina's, is uitvoerig 
geïllustreerd, en werd gedrukt in een oplage 
van 10.500 eksemplaren. Proefnummers 
kunnen tegen 40 fr. worden besteld bij: 
Algemeen-Nederlands Congres, Gallait-
straat 80, B 1210 Brussel Tel. en fax: 
02/241.31.64. 

Voor meer eksemplaren, voor gebruik in 
de klas bv., wordt korting gegeven. 

Een voordeeid van Vlaams-Nederlands overleg Is Benego, een samenwer
kingsverband voor leefmilieu. Het werd in 1967 opgericht en bevat reeds 34 
gemeenten langs de staatsgrens. 

ADVERTENTIE 
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— Inrichting van direktiekantoren 
— Systeemmeubelen 
— Ergonomisch zitkomfort 
— Totaalinrichtingen 

ANTWERPEN: ANTWERPSESTEENWEG 363 
TEL. 03/480.22.51 
BRUSSEL: TOLLAAN - PLANET I - 101 B 
STEVENS-WOLUWE — TEL. 02/725.20,35 

2500 LIER — 

1940 SINT-
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KOSOVO: TE GEVAARLIJK 
VOOR MOEDER TERESA 

H
ET in de aanhef aangehaalde 
incident is illustratief voor de 
onmacht van de federale rege
ring van Joegoslavië om in te 
grijpen in Kosovo. Pregel toon
de zich oprecht geschokt over 
de getuigenissen van mensen-
rechtenaktivisten over het ge
welddadige optreden van de 
Servische politie tegen de Alba
nese bevolking. ,,We zullen ons 

best doen", vertelde hij de joernalisten, maar 
die vonden het onder de omstandigheden 
weinig overtuigend klinken. 

TROOSTELOOS 
Het bezoek van Pregel was het eerste van 

een niet-Servische minister van de federale 
regering aan Kosovo sinds de republiek 
Servië.in maart vorig jaar eenzijdig een einde 
maakte aan de autonomie van dit omstreden 
gebied. Het bezoek was rijkelijk laat gezien 
de enorme problemen waar de Albanese 
meerderheid in Kosovo mee worstelt. 

Sinds de machtsovername door de Servi
sche republiek, die door de Albanezen stee
vast wordt betiteld ais Anschluss, kwamen 
volgens de plaatselijke mensenrechten-ko-
mitees precies 82 Albanezen om het leven 
door politie-geweld. Ondanks herhaalde 
klachten van de Servische minderheid over 
gewelddaden door de Albanezen waren er 
nog geen Servische slachtoffers. Het aantal 
Albanezen dat bij demonstraties, schietpar
tijen en andere incidenten gewond raakte 
loopt in de honderden. Van de Albanezen 
tussen de 18 en 25 jaar is één op de drie ooit 
opgepakt of ondervraagd door de politie. 

Bijna 30.000 Albanese arbeiders verloren 
hun baan. Sommigen omdat ze weigerden 
een loyaliteitsverklaring met de Serven te 
ondertekenen, anderen wegens ,,niet be
kwaam" of,,ongeoorloofde afwezigheid" tij
dens arrestatie door de politie. De universi
teit van Pristina verkeert in een ernstige 
krizis. De medische fakulteit en de universi-
teitsbiblioteek zijn gesloten, veel andere fa-
kulteiten zijn na de zomer nog niet open 
geweest. In de straten van Pristina wordt het 
vuil al enkele jaren niet meer opgehaald, 
kinderen spelen voor troosteloze flats in 
autowrakken. Vermaak is er nauwelijks. Het 
teater is al enkele jaren gesloten, de bio
skoop is sinds kort dicht. In het stadscentrum 
lopen veel mensen op straat, die niets an
ders te doen hebben. 

GELUKKIG 
M IITOI AMRi) 

Bijna iedereen leest de opstandige jonge
renkrant Zëri i rinesë dat ter kompensatie 
van het gesloten dagblad Relindhja tweewe
kelijks verschijnt in een oplage van 100.000 
eksemplaren. Doordat op andere dagen 

Het zijn moeilijke dagen voor 
vice-president Hvoko Pregel 
van Joe90Siavië. Terwijl de 
spanningen ook in Kroatië en 
zijn Slovenië hoog oplopen 
moet de polttlkus uit Slovenië 
vaststellen dat een dialoog tus
sen de Servische regering en 
de oppositie in het kruitvat Ko
sovo op dit moment tot de on
mogelijkheden behoort. 
Pregel was onlangs in Kosovo 
en ontdekte zuchtend dat hij 
geen gesprekspartner meer is 
voor de Servische vice-presi
dent Moncilo Trijkovic. De deu
ren van de regeringsgebouwen 
in hoofdstad Pristina bleven 
voor hem gesloten, omdat hij 
de klachten van oppositie en 
mensenrechtenaktivisten over 
het Servische minderheidsbe
wind had aangehoord. 
Noodgedwongen stond Zivoko 
Pregel, de tweede man van de 
federale regering, daarom de 
Sloveense en Kroatische joer
nalisten als de eerste de beste 
dissident op de stoep te woord. 

weer andere weekbladen verschijnen heb
ben de Albanezen toch dagelijks vers lees
voer, dat normaliter uitsluitend over „de 
situatie" gaat. Zëri i rinesë maakte onlangs 
uitzondering voor de Duitse eenwording on
der de kop Gezuar Gjermani, „Gelukkig 
Duitsland". 

• Eén van Pregels gesprekspartners, dr. 
Bujar Bukoshi, had in de nacht voor diens 

Het Servische geweld in Kosovo blijft 
duren. In mekaar geramde jonge be
togers... 

ontmoeting met de vice-president een ha
chelijk avontuur. Hij werd op de stoep van 
zijn woning ontvoerd door vier gemaskerde 
mannen en met een zak op zijn kop rondge
reden, op een onbekende plek urenlang 
ondervraagd over zijn politieke aktiviteiten 
en vervolgens 's ochtends bij hoofdstad 
Pristina weer uit de auto gegooid. De ont
voerders maakten zich niet bekend, maar 
ondervroegen Bukoshi in het Servisch. De 
uroloog Bukoshi heeft zich bij de Serven 
bepaald ongeliefd gemaakt door zijn recente 
bezoeken aan het Europees Parlement en de 
Duitse Bondsdag. Bukoshi treft momenteel 
voorbereidingen voor het mogelijke bezoek 
dat enkele Duitse parlementariërs nog deze 
herfst aan Kosovo brengen. 
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LANDUIT 

Bujar Bukoshi lijkt weinig op zijn soms zeer 
opgewonden Albanese medestrijders. In per-
fekt Duits legt hij rustig uit dat hij zich pas 
met politiek bezig houdt sinds hij in augustus 
werd ontslagen bij het ziekenhuis van Pristi-
na. Momenteel werkt geen enkele Albanese 
arts of verpleegster meer in het hospitaal, 
maar de Servische politie wordt er wel regel
matig gesinjaleerd. Veel Kossovaren mijden 
het ziekenhuis daarom liever. Hele zalen 
staan leeg en ook de medische fakulteit van 
de universiteit van Pristina is gesloten. Veel 
geneesmiddelen zijn niet meer te krijgen. 

VLAAMSE BIJSTAND 

Vanuit Vlaanderen arriveerde onlangs de 
eerste zending met zeven dozen medicijnen 
van het jonge solidariteitskomitee Vlaande-

ren-Kosova Nëna Tereze (Moeder Teresa). 
De eerste zending bevatte peniciline, antibio
tica, zalf en kleding. Het komitee noemt 
„Nëna Tereze" in de hoop dat de goederen 
in samenwerking met de Moeder Teresa-
komitees van Zagreb en Pristina op de goede 
plaats komen, zonder grote problemen met 
de Servische autoriteiten. 

Voorzitter van het komitee Vlaanderen-
Kosova (de Albanese bevolking spreekt van 
Kosova, de Serven van Kosovo) is Gaby 
Baetens uit Aalst. In het gezelschap van de 
dichter Koen Stassijns uit Ninove (Pollare) 
maakte ze bij de stad Gjakovë de grote 
viering van de tachtigste verjaardag van 
Moeder Teresa mee. Twintigduizend geëmo
tioneerde Albanezen bezochten de mis in de 
open lucht, die uitmondde in een luide 
schreeuw om vrijheid. Moeder Teresa ont
brak omdat de Servische autoriteiten de non 
uit Calcutta haar veiligheid niet konden ga
randeren, verklaarde dr. Franklin Sedaj van 
het Kosovaarse Moeder Teresa-komitee. 

Nicole Lemmens uit Tervuren zet zich al 
jarenlang in voor de strijd voor de mensen
rechten in Kosovo. Nicole woont met haar 
kinderen in een Albanese boerderij in een 
klein dorp op zo'n zeven kilometer van de 
grens met Albanië. Haar Albanese man is 
werkloos en verblijft tijdelijk in het buiten
land. Nicole Lemmens werkt in de stad Pejë 
als lerares Frans, maar heeft evenals veel 
kollega's al drie maanden geen wedde meer 
ontvangen, 's Avonds vertaalt ze dokumen-
ten van mensenrechten-groeperingen en 
verstuurt die naar politici als senator Willy 
Kuijpers. De jongste dagen begint ze onge
rust te worden. Er zijn vooral in haar omge
ving veel incidenten, en bovendien komt de 
post niet meer aan. De milicija, de Servische 
politie, heeft haar afgelegen dorp tot dusver 
ongemoeid gelaten maar niemand weet hoe
lang dat zal duren. Voor de zekerheid heeft 
Nicole alvast de Belgische ambassade om 
bescherming gevraagd... 

Onno Falkena 

De tachtigste verjaardag van Moeder Teresa in Gjal(ové werd door 20.000 geëmotioneerde Albanezen bijgewoond De 
misviering mondde uit in een luidruchtige manifestatie voor vrijheid. (foto'wu) 
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WIJ IN EUROPA 

EURO-PARLEMENT GING 
EENS ZEGGEN WIE 

RACIST IS... 
E narigheid begon van bij de 
start: de Regenboogfraktie 
mocht niet meedoen. Het parle
ment had namelijl< een onder-
zoel<skommissie over racisme 

xenophobie ingesteld. Die en n 
• • had één jaar om een rapport op 
I • te stellen, en mocht hoogstens 
• M 15 '@<̂ 3n tellen. Socialisten en 
^ ^ ^ ^ kristen-demokraten hanteren op 
W^^^ zulke kleine aantallen graag de 
D'Hondtregel voor het verdelen van posten. 
Die bevoordeelt namelijk grote frakties, in die 
mate zelfs dat de socialisten die 1/3 van het 
aantal EP-leden tellen, 1/2 van het aantal 
mandaten begaven. VU: ANTISEMIET... 

Jaak Vandemeulebroucke zette hiervoor 
op vrijdagmorgen de plenaire EP-zitting op 
stelten, interpelleerde de voorzitter, het re
glement en god-w/eet-wat-nog-allemaal. So
cialistisch voorzitter J.P. Cot (F) en rappor
teur G. Ford (Soc.-GB) hadden hem probe
ren te overtuigen af te zien van die eis, want 
anders zouden ze ook uiterst rechts van Le 
Pen moeten toelaten, en dat wilden ze niet. 

Maar uiterst rechts is ook door het volk 
verkozen en de regels van het demokratisch 
spel moeten geëerbiedigd worden, vond 
Vandemeulebroucke. Hij kreeg weliswaar 
ongelijk van de plenaire vergadering, maar 
het eerste wapengekletter staat te lezen in 
het uiteindelijke rapport van zo'n 200 biz. De 
linkse koalitie van Piquet (PC-F) had in de 
koelissen een akkoordje afgesloten met de 
socialisten om zo ook een postje te verkrij
gen, maar Vandemeulebroucke wees het 
aanbod af. 

Einde augustus kregen de leden voor het 
eerst het rapport onder ogen, begeleid van 
een verzoek van rapporteur Ford de resolutie 
mee te ondertekenen. Ongelooflijk wat daar 
zoal instond: de hereniging van Vlaanderen 
met Nederland, de IJzerbedevaart en het 
Europa der Volkeren s taan daarin onder de 
hoofding ekstreem rechts gekatalogeerd I De 
Volksunie zou een antisemitische partij zijn... 

Onze fraktiegenoten van de Lega Lombar-
da werden met naam en toenaam en uitge
smeerd over drie paragrafen „racisten" ge
noemd... 

Een dergelijke schandaaltekst mee-onder-
tekenen kon natuurlijk niet, maar anderzijds 
kon een gewone „loop naar de duivel" ook 
niet. Daarvoor was de hele kontekst van het 
rapport té delikaat, was het onderwerp racis
me en xenophobie té gevoelsgeladen. Van
demeulebroucke is dan in september naar 
rapporteur Ford gegaan om hem mee te 

Het is in de grootste verwar
ring, met nooit gehoorde ver
wijten, en zeer hoog oplaaien
de passies, dat verleden week 
In Straatsburg het debat over 
racisme en xenophobie werd 
gehouden en gestemd. 
De spraai<verwarring werd er 
maar groter op. De reglonalis-
ten/nationalisten speelden on
der leiding van Jaak Vande
meulebroucke eeü beslissende 
rol. Dat gaf zelfs Le Monde van 
12 oktober j. l . toe. Maar leest 
en smaakt u dit onwaarschijn
lijk verhaal mee! 

delen dat de Regenboogfraktie onder deze 
omstandigheden dit schandalig rapport niet 
kon goedkeuren. De rapporteur was echter 
meteen bereid de nodige korrekties aan te 
brengen zodat de bezwaren van de fraktie 
wegvielen... op de Lega Lombarda na. Dat 
zou hij enkel wat,,nuanceren". In de Regen
boogfraktie was de mening duidelijk: de 
aanvallen op de Lega Lombarda moeten er 
helemaal uit, of we stemmen tegen. 

Heel raar en totaal onverwacht: op de 
allerlaatste vergadering van de kommissie 
kondigde voorzitter Nordmanri (Lib.-F) aan 
dat hij het rapport niet kon goedkeuren, en 

Jaak Vandemeulebroucke laat rap
port korrigeren. (eigen foto) 

stemde tegen. Een donderslag bij heldere 
hemel waar socialist Ford enkel een partij-
maneuver kon in zien. Hij verkondigde dan 
ook publiekelijk dat hij het jammer vond dat 
de liberalen tegen zijn rapport zouden stem
men „onder druk van hun voorzitter Giscard 
d'Estaing, die ekstreem rechts ter wille wil 
zijn om hun steun te krijgen bij de volgende 
verkiezingen voor de voorzitter van het Euro
parlement". Dit was nog min of meer be
schaafd. 

,SOK VOL STRONT' 
Marijke Van Hemeldonk (SP-VL) deed er 

nog een schepje bovenop: in een persbood-
schap vergeleek ze Giscard d'Estaing met 
Talleyrand die door Napoleon ,,een zijden 
sok vol stront" werd genoemd. 
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Toen begon het pas gezellig te worden 
natuurlijk: de scheldpartijen die toen In naam 
van de bestrijding van het racisme en de 
xenofobie werden geleverd waren voorbeel
dig. Marijke werd uiteindelijk door haar 
bloedeigen voorzitter in haar hemd gezet, 
maar zelfs dan ontbrak het haar aan dat 
tikkeltje ootmoed dat nodig is om een paar 
woorden terug te trekken en zich te veront
schuldigen. 

NIPTE MEERDERHEID 
Met deze tegenslag van kristen-demokra-

ten, liberalen, konservatieven, gaullisten en 
natuurlijk ook de groep-Le Pen die tegen 
zouden stemmen, riskeerde dit rapport niet 
goedgekeurd te worden. Bovendien rommel
de het in de eigen socialistische fraktie ook 
wat, en vonden een paar Groenen dat het 
allemaal niet ver genoeg ging. Jaak Vande-
meulebroucke ging, op verzoek van de frak
tie, dan nog maar eens naar Ford om de 
waarborg te hebben dat de perfide aanvallen 
op de Lega Lombarda zouden geschrapt 
worden. Voonwaarde opdat de fraktie, Lega 
Lombarda inkluis, voor het rapport zou kun
nen stemmen. Wat gebeurde. 

In zijn tussenkomst verweet Vandemeule-
broucke, buiten de onjuistheden, ook een 
gebrek aan het blootleggen van de oorzaken 
van het racisme. Hij pleitte voor het tot stand 
brengen van werk in eigen streek, maar 
terzelfdertijd voor een goede opvang van de 
migranten. „Er leven meer Sarden buiten 
dan in Sardinië, meer ieren, Bretoenen, 
Kor$il(anen buiten dan in hun iand, omdat zij 
daar sociaal en ekonomisch toe verplicht 
waren. Wij pleiten voor solidariteit tussen rijk 
en arm, in een Europa van de volkeren, en 
niet van het Europa van de vergeten gewes
ten." 

Voorts wees Vandemeulebroucke de aan
vallen op de Lega Lombarda van de hand, en 
vroeg de rapporteur deze passages hele
maal te schrappen. Wat dus gebeurde. 

HONI SOIT... 
't Werd uiteindelijk een droeve geschiede

nis. Natuurlijk was het rapport niet af. Hoe 
kan dat ook? De situatie in de EG-landen op 
dat vlak juist beschrijven is haast onbegon
nen werk. Simonne Veil (Lib.-F) was er niet 
over te spreken omdat er niets in vermeld 
werd over de sjador (de sluier), en sleepte er 
in haar betoog voorwaar de Franse Revolutie 
bij. Antony (Le Pen-F) begon bij de evolutie
leer en bleef er ook in steken, enz... In het 
algemeen betreurden de sprekers de onjuist-
hwien en de onvolledigheden van het rap
port. In zijn antwoord zei Ford dat kritiek op 
de valreep altijd gemakkelijk is. Eén jaar had 
men de gelegenheid om zijn stem te verhef
fen in de kommissie, maar ofwel kwamen de 
kritlkasters niet opdagen, ofwel zegden ze 

niets. Hij kon slechts één kritiek begrijpen, 
nl. die van Jaak Vandemeulebroucke, die hij 
dan ook volledig onderschreef. 

Voorzitter Ford is door het debat zeker niet 
„groter" geworden. Jammer, want hij had er 
allicht goede bedoelingen mee. Hij valt er 
trouwens ook politieke personnages aan van 
de socialisten, zoals minister Martelli die zei 
dat hij de grenzen niet kon sluiten voor 
migranten tenzij men hem het hele leger ter 

Op 28 oktober 1990 wordt in het Duits 
taalgebied de Raad van de Duitstalige Ge
meenschap herkozen. Het gaat hier om 25 
vertegenwoordigers, die op de Kaperberg in 
Eupen zowat 65.000 Duitstaligen moeten 
besturen. Onze zusterpartij, de Partei der 
Deutschsprachigen Belgier heeft er zes ver-
kozenen. Op 12 oktober werd in Raeren de 
kieskampanje ingezet met een bomvolle 
zaal. Senator Willy Kuijpers verving er vice-
eerste minisier Hugo Schiltz, op het laatste 
ogenblik weerhouden door het Rwanda-be-
raad in de regering. Zonder enige overdrij
ving kunnen we stellen dat de PDB de 
drijvende kracht geweest is in Duits-Oost-
België om deze „minderheid" federalisti
sche bestuurskracht te geven. In 1963 werd 
de Raad voor de Duitse Kultuurgemeen-
schap opgericht en die was bevoegd met 
heel bescheiden middelen voor de kultuur.ln 
1984 ontstond de Raad van de Duitstalige 
Gemeenschap met wettelijke bevoegdheid 

beschikking stelde, of de kardinaal van Ra
venna die in de migratie een gevaar voor het 
kristendom zag. 

Feit is dat men van dit rapport gebruik wou 
maken om de Lega Lombarda aan te vallen. 
Het Europarlement wou eens gaan uitmaken 
dat deze partij racistisch is. Feit is dat dit niet 
is gebeurd, en dat is maar goed ook! 

H. Verheirstraeten 

en met ook een uitbreiding naar de sociale 
materie. Uiteindelijk, met de jongste staats
hervorming werd de Duitstalige gemeen
schap ook zelfstandig bevoegd voor het 
ondenwijs. 

Het was vooral onder druk van begrotings
minister Hugo Schiltz dat de Duitstalige be
groting meer dan verdubbeld werd en deze 
bedraagt nu ongeveer 3 miljard frank. Dat 
hiermede alle problemen opgelost zijn voor 
dit ongelukkig afgehaakt deel van Europa is 
evenmin waar. Vooral in de verplegingssek-
tor dient nog heel wat te gebeuren. Zij die 
belanstelling hebben in het leven van de 
vroegere Oostkantons kunnen gerust met 
INED, Aachenerstrasse 14, 4700 Eupen 
(087/74.05.11) kontakt opnemen. 

Deze tegenhanger van ons Vormingscen
trum Lodewijk Dosfel is altijd bereid informa
tie te verstrekken en u wegwijs te maken in 
het leven van de derde gemeenschap. 

DUITS-BELGIE KIEST 

Eind oktober veikiezen de Duitstaligen in de Oostkantons hun Raad, bestaan
de uit 25 leden. Reeds in 1963 werd de Raad voor de Duitse Kultuurgemeen-
schap opgericht. (foto oe Maitre) 
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BOEKEN 

EEN FRANSTALIG KIND IN GENT 
De franssprekende Suzanne Lilar hangt 

een treffend beeld op van „hoe het vroeger 
was" in haar boek Een kind in Gent. 

Al ooit van Suzanne Lilar gehoord ? 
Kan natuurlijk. Hoewel haar Een Idnd in 

Gent nog maar pas gepubliceerd Is in het 
Nederlands, in vertaling. Je moet weten dat 
Suzanne de echtgenote was van gewezen 
minister van Justitie Albert Lilar. Op het 
eerste gezicht kon dat kind in Gent alleen 
maar een franstalige boreling zijn. 

Mis. Absoluut mis. Behoort mevrouw Lilar 
tot de pleïade franstalige schrijvers, ze heeft 
haar jeugd in Gent doorgebracht. En zo te 
zien heeft zij haar ogen de kost gegeven in 
een stad waar Vlaanderen sinoniem was van 
arrenmoede. 

DUALISME 
Frans was haar moedertaal maar zij ge

noot onderwijs in het Nederlands. En daar
van zegt Suzanne dat dit dualisme absoluut 
verrijkend was. 

En dat was het kennelijk ook te oordelen 
naar haar verbazende mllieuschetsen over 
Gent en zijn adellijke massa, die Nederlands 
een taal vond die je thuis kon spreken. Niet in 
het openbaar. 

„Het zal wel duidelijk zijn," zo stelt Lilar, 
„dat mijn ouders Frans spraken. Dat was 
niet ongebruikelijk voor de Gentse burgerij 
die weliswaar tweetalig was maar voor de 
welvoeglijkheid graag een voorbeeld nam 
aan de grote burgerij" 

Zo was het inderdaad. 
En verder: „Aan het begin van deze eeuw 

was de taalverdwazing zo groot dat iedereen 
die korrekt Nederlands sprak, werd blootge
steld aan sarcasme en beschuldigd van 
flamingantisme." 

Als je het maar weet, wanneer je in Gent 
geboren en getogen bent. 

Eigenlijk zou onze jeugd het werk van Lilar 
moeten verslinden, zij die er zich niet tenvol-
le van bewust is hoe het was in de tijd van 
toen aan het Belfort en onder de drake. 

„Het Nederlands werd verbannen uit de 
salons", aldus Lilar, „geweerd op de univer
siteiten en schoorvoetend geduld in het par
lement waar de afgevaardigden die zo onbe
leefd waren Nederlands te spreken, met de 
nek werden aangekeken." 

„Toch wist die bespotte taal zich schrap te 
zetten." 

Mooi niet? En dat uit de mond van een 
kind dat opgroekle in een wereld van 
Vlaamshaters. Je kan je eigenlijk geen bete
re voorstelling dromen van de feiten voor de 
colajeugd van nu. 

„Ook mijn moeder", aldus Lilar, „die tij
dens haar levert het Vlaams had afgezworen 
(er waren er zeer velen, n.v.d.r.) was precies 

daarom op haar sterfbed zo gehaast om 
Vlaams te spreken. Zij wilde kennelijk de 
verloren tijd inhalen." 

Al zoiets gelezen uit soortgelijke pen? 

„VERHINDERD WEGENS 
ZIEKTE..." 

„In de jaren vlak voor de Eerste Wereld
oorlog", zo lezen wij, „was het in Gent al niet 
meer mogelijk de taalstrijd onpartijdig te 
beoordelen. De politiek had olie op het vuur 
gegooid door extreme opbssingen te beplei
ten. Dat was eens te meer een overwinning 
voor het fundamentele manicheïsme van de 
goeden en de slechten, die je herkende aan 
hun taal of zelfs aan hun accent, leder had 
zijn eigen interpretatie van het scenario van 
de Brugse Metten: Scilt en vrient. Zeg me 
wat je spreekt en ik zeg je wie je bent." 

scholen (waar mama les gaf) en de vrije 
scholen. Doormiddel van een kleine bijdrage 
kocht de kleine burgerij voor haar kinderen 
het recht zich te onderscheiden van het volk. 
De Derde klas ten slotte was het kosteloze 
onderwijs. In tegenstelling tot de andere 
klassen werd daar in het Nederlands les 
gegeven. Na zeven jaar werden de beste 
meisjes toegelaten tot het niet-gratis onder
wijs. Zij begonnen er met een dubbele handi
cap: ze hadden een beurs en ze spraken 
Nederlands. Paria's dus." 

„De flaminganten zouden hierdoor in ex
tremisme ven/allen." 

AANBEVOLEN 
Ekskuus, maar begrijp je nu waarom wij 

flamingant werden en... bleven? 
Suzanne Lilar zegt het zelf: „Zodoende 

werd het (Vlaams) proletariaat geïsoleerd en 
geraakte achterop." 

Suzanne Lilar hangt een beeld op van de taaitoestanden in Gent, begin deze 
eeuw. (foto P. Vanden Abeele) 

„De grote onenigheid met mijn ouders 
barstte los toen er plannen werden gemaakt 
om de Gentse universiteit te vervlaamsen. Ik 
weigerde dan ook — tot grote ontstentenis 
van mijn familie en mijn medestudenten — 
mee te lopen in een protestmars waaraan de 
hele grote burgerij deelnam zoals altijd ge
steund door de trouwe kleine. Mijn ouders 
waren zo beschaamd over mijn afvalligheid 
dat ze mijn weigering probeerden te verdoe
zelen door te zeggen dat ik verhinderd was 
wegens ziekte." 

Alsjeblieft. Maar wacht, er komt meer: 
„ Vanaf de kinderjaren werd de opvoeding 

bepaald door de taalstrijd. De scholen waren 
toen, net als de treinen, ingedeeld in drie 
klassen. De Eerste klas was uitsluitend voor
behouden aan de kinderen van de grote of, 
zoals mijn moeder naïef zei, de mooie burge
rij. De Tweede klas omvatte de stedelijke 

„Ik had een tweede moedertaal want hoe 
moet je de taal waarin je met de meid 
spreekt, de taal waarin je leert zingen, an
ders noemen ?" 

Toch wel mooi. Temeer omdat Lilars woor
den uit een toch wel duidelijke hoek komen. 

Wij vinden dat iedereen in Vlaanderen dat 
zou moeten weten. 

Daarom dat wij Lilars Een kind in Gent 
absoluut aanbevelen. 

Men zou er moeten uit voorlezen in onze 
scholen. 

Maar dat schijnt (voorlopig) wel nog te veel 
gevraagd. 

B.D. 

— Een kind in Gent. Suzanne Lilar. Uitg. Man-
teau, Antwerpen. 495 fr. 
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BOEKEN 

DE KINDEREN X 
Ook al zijn de kinderen niet de oorzaak van 

een echtscheiding toch zijn zij er doorgaans 
de dupe van. Zij nemen geen deel aan de 
beslissing, zij houden meestal van hun beide 
ouders en bovendien wordt er vaak helemaal 
geen rekening gehouden met hun wensen 
en verlangens inzake hoede, verblijf, bezoek 
e.d. 

Er bestaan duizend en één middeltjes om 
de tegenpartij in een echtscheidingsproce
dure hef leven onaangenaam te maken, vele 
daarvan gebeuren onrechtstreeks via de kin
deren. Denken we maar aan het onregelma
tig betalen van onderhoudsgeld, het boycot
ten van bezoekrecht en noem maar op. 

BETWISTBAAR NUT ~ 
De meeste van deze situaties halen ge

bruikelijk de pers niet, af en toe is er een 
spijtige uitzondering. 

Notaris X, dienst echtgenote en hun twee 
minderjarige kinderen haalden uitvoerig de 
media, jaren later wordt er zelfs nog een 
boek over geschreven waarvan het nut min
stens betwistbaar is. 

Beschuldigingen en zedenfeiten komen 
vaak voor in het kader van een betwisting 
omtrent de hoede van kinderen. Slaagt de 
klacht, dan bereikt de klagende partij een 
dubbel voordeel nl. de hoede en de afschaf
fing van het bezoekrecht en, gezien de 
korrektionele veroordeling die uit de feiten 
volgt, meteen het zo begeerde bewijs van de 
fout van de tegenpartij. Vele, zeer vele klach
ten kunnen echter nooit bewezen worden en 
gaan de weg op van de klassering zonder 
enig gevolg. 

Het is spijtig dat Paul Koeck in zijn boek 
NotarisX geen rekening heeft gehouden met 
deze algemene vaststelling rond een echt
scheidingsproces, eenzelfde fout kan na
tuurlijk toegeschreven worden aan de au
teurs van de vroeger verschenen artikelen in 
dag- en weekbladpers. 

De lektuur van de artikelenreeksen van 
destijds en het recente boek geven de indruk 
dat de respektieve auteurs de ,.casus" naar 
voor gebracht door hun bron als alleen
staand zijn gaan beschouwen, los van de 
echtscheidingsprocedure waarin deze ver
weven ligt, op deze manier gaan natuurlijk 
heel wat nuances verloren. 

ÏÏVIJFEL... 
Het is en blijft daarentegen yiteraard zeer 

merkwaardig dat gerenomeerde medische 
eksperten duidelijk stellen dat de beweerde 
incestueuze feiten zouden bewezen zijn, 
terwijl andere, even geleerde geneesheren, 
door de Rechtbank aangesteld, het tegen
deel zeggen. 

De vlotte en meeslepende stijl van 
Paul Koeck kan toch niet verbergen 
dat hij zich in Notaris X af en toe 
vergallopeert... (p. v.d. Abeeie) 

Uit het boek van Paul Koeck blijkt dat het 
strafrechterlijk onderzoek bijzonder veel tijd 
en mankracht heeft gekost, iets wat trou
wens schril afsteekt tegen andere onderzoe
ken die vrij vlug worden afgesloten zonder al 
te veel en diepgaand onderzoek. 

Indien Paul Koeck wilde bewijzen dat er 
minstens twijfel bestond omtrent enige straf
rechterlijke daad, dan is hij daarin mijns 
inziens geslaagd. En in geval van twijfel 
moet de Rechtbank vrijspreken, deze bazis-
regel van een Rechtsstaat kan niet ter dis-
kussie gesteld worden. 

De bijzonder vlotte en meeslepende stijl 
van Paul Koeck — wie zou van hem iets 
anders verwachten — kan toch niet verber
gen dat hij zich af en toe vergallopeert. 

Zo is het bvb. storend dat de substituut die 
de voorzitter van de Rechtbank advizeert 
omtrent de belangen van de kinderen in het 
kader van een kortgeding meteen ook een 
rechtsprekende rol krijgt toebedeeld. De be
wuste substituut wordt dan meteen in ver
band gebracht met de notarisbenoeming van 
diens broer, en dit op een kronologisch foute 
manier. Paul Koeck gaat ook de processen-
verbaal van de klachten neergelegd door de 
echtgenote ontleden op een manier waartoe 
zelfs het Openbaar Ministerie zich slechts 
sporadisch laat verleiden. Hierbij wordt de 
kontekst van de echtscheiding totaal uit het 
oog verloren zodat de geloofwaardigheid van 
de klagende partij makkelijk in het gedrang 
kan worden gebracht. Nu zijn er duizenden 
van dergelijke, fel overdreven, dikwijls on
juiste klachten, ingegeven door de emotione

le situatie van het begin van een echtschei
ding, zodat deze klacht zeer zeker geen 
uitzondering is. 

De auteur van het boek Notaris X klaagt de 
éénzijdigheid aan van de joernalisten van 
Humo en De Morgen maar het pamfletair 
karakter van zijn eigen boek kreèert het 
risiko van eenzelfde verwijt aan zijn adres. 

NARE DROOM 
Indien Notaris X een auteur zou gezocht 

hebben om zijn vizie te verwoorden, dan kon 
hij geen betere keuze maken dan dit aan 
Paul Koeck over te laten. 

Indien Paul Koeck, eerlijk verontwaardigd 
om de éénzijdigheid van de persartikelen nu 
ook de andere partij aan het woord wenste te 
laten, dan is hij daarin geslaagd. 

De objektieve lezer van zowel de artikelen
reeks als van het boek zal zich in de ietwat 
ongemakkelijke rol van de voyeur voelen die 
een diskussie meemaakt tussen twee huwe
lijkspartners die moeite hebben om de mis
lukking van hun huwelijk toe te geven. 

De persvrijheid stond garant voor de publi-
katie in Humo en De Morgen, dezelfde fun
damentele vrijheid maakt ook het boek van 
Paul Koeck mogelijk. Vanuit demokratisch 
en maatschappelijk standpunt is dit verheu
gend en toe te juichen. 

Hoe men het echter ook draait of keert, de 
kinderen staan zowel in de ene als in de 
andere vizie centraal, zonder dat hen dit 
blijkbaar werd gevraagd. 

Misschien zullen zij later de echte waar
heid (en niets dan de waarheid), indien deze 
bestaat, aan het licht brengen... Of ware het 
wellicht niet beter dat zij alles zouden verge
ten als een nare jeugddroom hen opgedron
gen door kibbelende volwassenen? 

Hugo CovelJers 

— Notaris X, Paul Koeck. Uitg. Kritak, Leuven. 
1990. 350 biz., 495 fr. 
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THEATER 

T: ONBEHAAGLIJKE „STILTE ï j 

Teater heet dikwijls een ontspannend 
avondje uit te zijn. De Zweedse auteur Lars 
Noren heeft daar toch wel duidelijk een 
andere visie op. Bij hem is toneel een inspan
nend avondje uit. Een hele lange avond 
gekoncentreerd luisteren en toekijken, om 
misschien te begrijpen wat de auteur bedoelt 
met het stuk. 

RELATIES 
Als het doek openschuift en de spots de 

scène belichten, zien we de vestibule van 
een hotel in verval, met alle mogelijke ingre
diënten: de draaideur, de deur naar de 
eetzaal, de balie, een telefoon, een trap naar 
de kamers, een grote rotor. Een volledig 
kaalgeschoren René Verreth als Ernst, uitba
ter van het hotel, opent het stuk met een 
lange monoloog: een telefoongesprek met 
een familielid. Onmiddellijk wordt de toon 
gezet: het kader waarin het toneel zich 
afspeelt is een hotel dat recht naar zijn 
faillissement afstevent. Inhoudelijk handelt 
het stuk over intermenselijke relaties, of 
eigenlijk vooral het niet bestaan van die 
relaties. 

We maken verder kennis met Martha, de 
kuisvrouw {Agnes De Nul), de twee zonen 
Hugo (Luc Springuel) en John {Theo Hijzen), 
en tenslotte de vrouw van Ernst, Lena (Med
dle Suis). Alhoewel deze vijf mensen bij 
mekaar horen, leven ze naast elkaar, leder 
leidt zijn eigen leventje, en maakt het leven 
van de anderen zo onaangenaam mogelijk. 

Ernst heeft zich in de loop der jaren opge
werkt van kelner in een Sheratonhotel tot 
eigenaar van een stationshotel, dat duidelijk 
zijn beste tijd gehad heeft. Gasten zijn er 
niet. Lena is zijn zwaar zieke echtgenote die 
zich in het hotel nooit heeft thuis gevoeld. 

Hugo is een erg eigenzinnig iemand die zich 
erg om zijn moeder lijkt te bekommeren, 
maar zowel met zijn vader als met zijn broer 
een erg vijandige relatie heeft. John is de 
jongste zoon die pas teruggekeerd is van 

Het MMT Is gestart met de opvoeringen van 
Verreth vertolkt één der hoofdrollen. 

„Stilte" van Lars Noren. René 
(foto P. t̂e^ den Abeele) 

lang weggeweest. Hij leeft helemaal in zich
zelf, en wat hij in het verleden heeft meege
maakt, is voor niemand erg duidelijk. Ten
slotte IS er Ivlartha die enkel in het hotel blijft 
werken omwille van de zieke Lena. 

HERKENBAAR 
Het stuk vertelt geen verhaal. Er spelen 

zich een aantal opeenvolgende situaties af, 
die Lars Noren aangrijpt om te tonen wat hij 
wil: mensen die verstrikt zitten in een gezin 
of een relatie. Lars Noren dwingt zijn perso
nages deze situatie te veranderen. Hij geeft 
hun verlangens weer, de ambivalentie in hun 
gedrag. Angst maakt hen afhankelijk. Ze 
vrezen de leegte als ze zouden vertrekken en 
ze zijn bang zelf verlaten te worden. Liefde, 
haat houden hen bij elkaar en drijven hen 
uiteen. 

Stilte heeft zeker ook een zware inspan
ning gevraagd van akteurs en andere mede
werkers. Het Mechels f^iniatuur Teater mag 
fier zijn op de gebrachte prestatie, alhoewel 
het stuk zeker niet het grote publiek zal 
trekken, omwille van de tematiek de behan
deld wordt in het stuk. Nochtans zullen velen 
er toch wel situaties in herkennen uit hun 
eigen leven, maar meestal willen we daar
mee niet gekonfronteerd worden. 

Wie naar toneel gaat om een avondje te 
ontspannen, te lachen, kan dit suk van het 
MMT best overslagen. Als je in toneel iets 
meer wilt zien, als het je tot nadenken wil 
stemmen, dan moet je Stilte meemaken. Het 
MMT speelt Stilte, in een regie van noorder
buur Christiaan Nortier, nog tot half novem
ber. Reserveren kan op het sekretariaat: 
Hanswijkstraat 63-65 in Mechelen, tel. 
015/42.25.44 

Winfried Vangramberen 

KROTO 

B.u.B.n. 

BOEKHOUDKUNDIG & SOCIO-MEDISCH 
ADVIESBURO 

p/a Lijsterbessenbomenlaan 5 
1950 Kraainem tel.: 02/720.40.95 
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VLAKBIJ EN ELDERS 

MSKA... 100 JAAR EN VEEL OUDER 
Het Museum voor Schone Kunsten van 

Antwerpen viert nu zijn eeuwfeest Dit zal 
gepaard gaan met (van 20 oktober af) het 
voor het eerst sinds vele jaren zo volledig 
mogelijk tonen van zijn omvangrijke kollek-
ties, in een nieuwe opstelling en in gedeelte
lijk heringenchte zalen Hierop komen wij 
nog terug, maar nu al mag een beknopte 
schets van de voorgeschiedenis 

HET GILDE EN 
DE AKADEMIEKERS 

De oudste kern van de museumkollektie 
lag in het Sint-Lukasgilde, dat in haar Schil-
derskamer vergaderde, feestte en er haar 
pronkstukken bewaarde Op initiatief van 
David Teniers stichtte men in de schoot van 
het gilde een akademie Toen in 1773 de 
gilden ontbonden werden, werd de Akade
mie voor Schone Kunsten eigenaar van de 
Schilderskamer met o a werken van Rubens 
en Jordaens 

Merkwaardig genoeg was de wegvoering 
naar Frankrijk in 1794 en 1796 van de 
schilderijen uit de Antwerpse kerken en 
kloosters de volgende stap in de uitbouw van 
de kollektie In 1815 werden de werken 
teruggehaald en toegevoegd aan de verza
meling van de Akademie Tijdens het Hol
lands bewind schonk Willem I een jeugdwerk 
van Titiaan, meteen het eerste stuk van een 
buitenlands meester 

Een nieuwe etappe in de ontwikkeling van 
de kollektie was het legaat van oud-burge-
meester Florent van Ertborn Vlaamse Primi
tieven als Jan van Eyck, Rogier van der 
Weyden, Dirk Bouts, Hans Memling, plus 
buitenlanders als Jean Fouquet, Antonella 
de Messina, Lucas Cranach e a 

In de 19de eeuw werden vooral eigentijdse 
werken verworven In 1853 werd het Akade-
misch Korps geïnstalleerd Het lidmaatschap 
was een eretitel voor erkende kunstenaars 
die er zich toe verbonden een werk en een 
zelfportret af te staan aan het,,Museum der 
Akademiekers" Deze kollektie was de eer
ste stap naar de opnchting van een afzonder

lijk ,,modern museum" Ondertussen ging 
de aandacht van de aankoopkommissie aan
vankelijk vooral naar traditionele en lokale 
kunstenaars 

DEKUNSÏÏEMPEL ~ 
Een nieuw legaat en belangrijke schenkin

gen vanuit de welvarende havenstad verrijk
ten de kollektie dusdanig dat de akademie 
zelfs na verschillende uitbreidingen te klem 
bleek om alles onder te brengen In 1873 
bracht een brand op de Stadswaag de aka
demie in gevaar en ging de overheid aan het 
denken om de kostbare kollekties in een 
geheel nieuw gebouw onder te brengen De 
gemeenteraad koos voor het terrein van het 
gesloopte Zuiderkasteel (ca 100 ha), de 
voormalige Spaanse vesting Het stadsbe
stuur schreef vervolgens twee wedstrijden 
uit De plans van J J Winders en F Van Dijk 
werden aangenomen op voorwaarde dat de 
architekten hun ontwerpen samenvoegden 

Op 11 augustus 1890 werd het huidige 
Museum geopend met banketten, stoeten en 
volksfeesten Het gebouw is een voorbeeld 
van de toendertijdse, pseudo-klassieke tem-
pelarchitektuur en was gebaseerd op grote 
nieuwe musea in Duitsland, Oostenrijk en 
Nederland Over de evolutie gedurende de 
100 jaar dat het museum nu bestaat geven 
we in een volgende ,,Vlakbij & Elders" een 
overzicht 

(NvB) 

PINDA, EEN APART NOOTGEVAL 
Taalpuriteinen horen voor pinda wellicht 

liever aardnoot, ook apenoot of olienoot 
Pinda IS nochtans keurig Nederlands De 
andere benamingen eveneens, maar m we
zen fout De pinda is namelijk met eens een 
noot, maar een peulvrucht uit de familie der 
vlinderbloemigen De m het spraakgebruik 
ontstane naam aardnoot dankt de pinda aan 
haar groeiwijze de uitgebloeide bloesemtak
ken buigen zich naar de grond, waar de 
bloesemstengels met de vruchtbeginselen 
zich in de grond wnemelt, om daar veilig te 
rijpen tot een zaadhoudende peul 

De pinda is oorspronkelijk afkomstig uit 
Brazilië, maar wordt thans ook geteeld in de 
meeste tropische en vele subtropische lan
den, waar ze ondanks de hier vrij voordelige 
prijs toch voor aardige eksportcijfers zorgen 
Als meest smaakrijke geldt de Valencia-
soort 

De Nederlanders blijken de meest beluste 
konsumenten te zijn, met een verbruik van 
gemiddeld zowat 5 kilogram per hoofd per 

jaar Zij gaan zo net even de Amenkanen 
vooraf, die met z'n allen jaarlijks goed zijn 
voor ruim een miljard kilo De Verenigde 
Staten zijn dus met voor mets, samen met 
India en China, de grootste pinda-voortbren
gers ter wereld 

VEELZIJDIG V O E D Z A M 
Op apenootjes zijn uiteraard de apen dol, 

maar de mens weet er wel meer mee te 
doen Zo ontdekte hij al vlug dat de pinda 
voor cirka 50 % uit vet bestaat, waaruit hij 
arachide-olie perste, vandaar de benaming 
olienoot Deze olie wordt vooral verwerkt m 
marganne en slaolie Pure pinda-olie ge
bruikt men in Frankrijk veelvuldig bij het 
bakken en frituren Geen slecht idee, want 
die IS neutraal van smaak, rijk aan eiwitten 
en onverzadigde vetzuren en dus vnendelijk 
voor mensen die om een gezond cholestere-
olpeil bekommerd zijn In de meer tropische 

landen gebruikt men de pinda in onwaar
schijnlijk veel bereidingen in sausen en 
soepen, in roergebakken recepten en stoof
potjes, in koekjes en snoepgoed 

WIJ kennen de pinda vooral als borrelhapje 
of hongerstillende versnapering Maar min
der bekend is dat het belangrijkste bijprodukt 
van de vrucht, de pindakaas, in Nederland 
en in de Verenigde Staten zowat vijftig pro
cent van het totale pindaverbruik voor zijn 
rekening neemt Dit smeerbeleg, dat hier 
nog altijd argwanend als ,,te vet" bekeken 
wordt, werd een eeuw geleden door een arts 
uit St LOUIS uitgevonden toen hij pinda's tot 
een pasta maalde Deze beval hij zijn bejaar
de patiënten als een prijsgunstige, voedza
me en licht verteerbare aanvulling van de 
broodmaaltijd Meteen bleek die pindakaas 
bij oud én jong in de smaak te vallen Met de 
koudere maanden in het nabije vooruitzicht 
alleszins het uitproberen waard 

(NvB) 
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SEIZOEN VAN 
TWEE MAANDEN 

H
ET wielerseizoen duurt in deze 
tijden negen maanden. In ruim 
tweehionderdzeventig dagen wil 
men zoveel mogelijk organisato
ren gelukkig maken. Met de ren
ners houdt men minder reke
ning. Men gaat er vermoedelijk 
van uit dat die voldoende be
taald worden om alles zonder 
morren te slikken. Dat is slechts 
gedeeltelijk waar natuurlijk. Wie 

zijn vak met professionele ernst wenst te 
beoefenen zou in één seizoen driemaal moe
ten kunnen pieken. 

GREG LEMOND ~ 
Tijdens het klassieke voorjaar, tijdens de 

grote ronden in de zomer en tijdens de (al fel 
gedevalueerde) najaarsklassiekers die dan 
nog worden ingeleid door een reeks nieuwe 
wereldbekerwedstrijden waarvoor men het 
grote publiek (vruchteloos) probeert warm te 
maken. 

Vanzelfsprekend kan geen kampioen al 
die inspanningen nog aan. Deelnemen (start-
geld oprapen) wordt in de gegeven omstan
digheden dan ook belangrijker dan winnen. 
Dat heeft Greg LeMond iedereen met Ameri
kaanse lef duidelijk gemaakt. De drievoudige 
Tourwinnaar stoort zich al lang niet meer aan 
(terechte) kritieken. Voor hem telt de Ronde 
van Frankrijk en al de rest kan hem vierkant 
gestolen worden. Al wil hij er het wereldkam
pioenschap nog wel bijnemen wanneer hem 
dat goed uitkomt. Maar daar blijft het dan ook 
bij. Voor LeMond duurt een seizoen twee 
maanden en geen dag meer. Binnen zestig 
dagen wil hij zijn fortuin maken. Zijn brood
heren van ,,Z" nemen daar vrede mee. Er is 
dus wel degelijk een en ander veranderd in 
de wielrennerij en niet noodzakelijk ten goe
de. FICP-voorzitter Hein Verbruggen zal 
daar wel zijn gedacht over hebben maar hij 
heeft het ook verkeerd voor wanneer hij 
veronderstelt dat de kampioenen van van
daag week in week uit maksimaal moet 
kunnen presteren. 

PROTEST 
Zijn Parijs-Tours (een beschermd monu

ment) werd gewonnen door Rolf Sorensen. 
Een zeer behoorlijk renner maar niet onmid
dellijk een supercrack. De strijdlustige vijfen

twintigjarige Deen verzamelde al veel ere
plaatsen maar kwamt tot nog toe vaak „net 
iets" te kort om in belangrijke koersen ver
nietigend te kunnen toeslaan. Hij won in de 
Loirestreek omdat veel toprenners mentaal 
al hadden afgehaakt en niet langer daadwer
kelijk aan het maandenlange slopingswerk 
wensten deel te nemen. Prestatiebeoorde
ling wordt in de gegeven omstandigheden 
bijzonder moeilijk en riskant. 

Voor wie het nog ntet moest 
weten: het wielerseizoen sieept 
zich naar de eindstreep. Die ligt 
dit jaar getroiciten in het Zuid
franse Lunel (l̂ anguedoc) waar 
de betere renners van het pelo
ton verondersteld worden een 
ultieme tijdrit van vijftig kilome
ter te verteren tot meerdere eer 
en glorie van de wereldbeker-
kompetitie. Het betreft hier een 
nieuwigheid waar geen zinnig 
mens gelukkig kan mee zijn. 

Parijs-Tours en de Ronde van Lombardije 
wegen niet op tegen de Ronde van Vlaande
ren en Parijs-Roubaix. Het wedstrijdkader en 
de individuele motivering zijn te verschillend 
om de winnaars naast elkaar op hetzelfde 
podium te mogen plaatsen. Met die realitei
ten wenst het wereldbekerklassement geen 
rekening te houden. Wat verkeerd is natuur-

In Antwerpen begon vorig weekend het 
negende ECC-tennistornooi. Sportief stelt dit 
ekshibitietornooi ook nu nog altijd niet veel 
voor. Maar het evenement is wel tot een 
happening uitgegroeid. 

Het blijft natuurlijk waar dat men de gratis 
tikkets om je oren slaat. Onmiskenbaar is 
ook dat het tornooi met Antwerpen en het 
Sportpaleis is vergroeid. De een heeft bij de 
ander trouwens een bestaansreden gevon
den. Maar toch: het blijft een vreemd en 
onverklaarbaar fenomeen dat voor die ene 
gelegenheid zoveel mensen de vroegere 
wielertempel bezoeken. Het verlangen ge-

Het wielersiezoen is overladen. Oe 
vedetten zijn de motivatie kwijt en dat 
geeft de kans aan mindere goden om 
een klassieke overwinning te boeken. 
Hier Rolt Sorensen. (foto AP) 

lijk. Daarom kunnen we er inkomen dat 
wereldkampioen Rudy Dhaenens, Sean Kel
ly en Gianni Bugno — dit seizoen toch drie 
van de absolute toppers — hef voortouw 
nemen in een protestaktie die de wielerbon-
zen tot meer redelijkheid bij de kalenderop-
maak moet aanzetten. 

Flandrien 

zien te worden en/of er bij te horen zal daar 
wel niet vreemd aan zijn. 

Zelf kunnen we ons niet van de indruk 
ontdoen dat de editie 1990 de zwakste is 
ooit. De reekshoofden heten Edberg, Aguile-
ra, Gilbert.Chesnokov, Perez Roldan, Ivaise-
vic, Courier en Gomez. Dat is mooi maar 
zeker niet ovenweldigend. Halve finales zoals 
in 1982 (McEnroe-Borg en Lendl-Wilander) 
zijn niet meer van deze tenniswereld maar 
het valt de aandachtige waarnemer toch op 
dat het tornooi jaarlijks aan kwaliteit inboet. 
Waar dat uiteindelijk zal toe leiden, valt niet 
te voorspellen. 

VOOR DE NEGENDE KEER 
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SPORT 

HOE GROOT IS MIN GOAL... 
Het is goed dat een mens nog eens kan en 

mag lachen wanneer de problemen van het 
moderne voetbal ter diskussie staan. 

In de zomer was er het op zijn minst 
originele voorstel van Fifa-voorzitter Have-
lange. De Braziliaan van Luikse afkomst 
vond dat een wedstrijd voortaan vier speel-
periodes van vijfentwintig minuten moest 
omvatten. Op die manier zou de televisie de 
dure uitzendrechten via meer publiciteit re-
kupereren en nog aanzienlijke winsten kun
nen maken ook. Iedereen moet eten niet
waar. 

DOELMAN OVERBODIG? 
Nu is er het krankzinnige voorstel om de 

doelen te vergroten. Die zijn immers plots te 
klein geworden. Voorstanders voegen daar 
wijs aan toe dat de gemiddelde mens in de 
voorbije decennia meerdere centimeters gro
ter is geworden. Dus... dat er minder goals 
worden gemaakt omdat de trainers hun spe
lers in taktische keurslijven wringen waar 
geen talent nog in mag of durft ademen 
wordt er niet bijverteld. Dat bestuursleden 
die spektakeldodende spelopvattingen stil
zwijgend goedkeuren zolang er resultaten 
mee worden behaald, is een publiek geheim. 
In Zurich, waar de wijze en vaak ook oude 
vaderen van de Uefa elkaar graag opzoeken, 
wenst men daar evenwel niet bij stil te staan. 
Het is eigenlijk allemaal te gek om los te 
lopen. Overigens: waarom er niet aan den
ken met een kleinere bal (of zelfs met twee 
ballen) te spelen; waarom geen ploegen van 
zeven in plaats van elf spelers op een groter 
veld neerpoten om „meer kombinatie-ruim-
te" te kreëren; waarom niet gewoonweg de 
doelman afschaffen? Wij mogen toch ook 
eens lachen zeker? 

GEKTE 
We kunnen ons moeilijk van de indruk 

ontdoen dat de machtige voetbalbonden niet 
helemaal gerust zijn in de toekomst. De 
amusementswaarde van de meeste matchen 
ligt beneden nivo en van enige relatie tussen 
spektakel en toegangsprijs is al lang geen 
sprake meer. Meer en meer betrokkenen 
beginnen dat te beseffen. Het is ook het 
enige positieve sinjaal dat achter die gekke 
voorstellen kan worden opgevangen. 

Overigens gaan de internationale voetbal
instanties ook niet vrijuit bij de negatieve 
ontwikkelingen. Wie vorige zaterdag op TF1 
naar Frankrijk-Tsjechoslowakije keek moet 
toch wel geschrokken zijn van de rauwe 
aanpak van de thuisploeg in het aanvangs-
kwartier. Scheidsrechter Courtney, toch niet 
de eerste de beste, liet betijen. Hij vond het 
helemaal niet erg dat de gasten in die eerste 

') iii \ ^' 

In het Franse Tarbes werd een wedstrijd gespeeld met „grote" doelen van 
7,75 m breedte en 2,60 m hoogte. Voor de doelmannen was het even wennen 
aan de nieuwe situatie. (<oto AFP) 

minuten, waarin doorgaans de sfeer van een 
partij wordt bepaald, bijna massaal verzor
ging nodig hadden. Vermoedelijk was hij van 

oordeel dat dit nu eenmaal bij het spelletje 
hoorde. Misschien kunnen de grotere doelen 
ook dit probleem oplossen. 

Deze week 
in Trends Magazine 

Het bankbiljet verdwijnt 
Door de opmars van het plastieken geld belanden we In het tijdperk van het 

elektronisch betaalverkeer. In een betonnen bunker volgen kille ogen alle 
verrichtingen: op bezoek in die kontroletoren en een debat met topbankiers over 

uw toekomstig betaalgedrag, deze week in Knack. 

Bericht uit Twanda 
Onze man in Rwanda volgt de situatie 
op de voet. De Icrijg in het land van Hu
tu's en Tutsi's verbindt heden, verleden 
en toekomst en roept vragen, standpun
ten en diskussies op. Reportage en ach
tergrond. 

De top van sjeik Zaki 
Sjeik Ahmed Zaki Yamani en zijn cen
ter for global energy studies hielden in 
London hun eerste oliekonferentie. Het 
verslag van die topbijeenkomst. 

Neo-Victoriaans 
De versmelting van Charles Die met 
Umberto Eco, zo noemt de kritiek Char
les Palliser, auteur van een neo-
Victoriaanse roman. Een gesprek met 
Pallister. 

De Hollander van Hollywood 
Zijn Total Recall is een mega-hit, met 
Arnold Schwarzenegger in de hoofdrol. 
De Nederlandse susksesfilmer Paul Ver
hoeven is opgeklauterd tot Amerikaans 
lop-regisseur. Een interview met hem, 
deze week in Knack. 

Wonen in de jaren '90 
Knus en burgerlijk zijn de trends voor 
interieurdesign in de jaren die komen. 
Hout, ronde vormen, oranement. Inspi
ratie uit de jaren '90 en de art nouveau. 
Een kompleet overzicht in de Speciaal 
Interieur van Weekend Knack. 
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MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 58 

HORIZONTAAL 

2 Als die door het bedehuis is gegaan, valt 
er niets meer aan de zaak te veranderen 
(5) 

4 Dringende behoefte aan een grondsoort 
kan van grote waarde zijn (8) 

6 Die dam heeft voor de rest van dit jaar 
geen funktie meer (9) 

9 Niet thuis en daarmee is 't afgelopen (3) 
12 HIJ staat of zit met, maar strekt zich wel 

in de breedte uit (11) 
15 Moderne afgod (5) 
16 Zo iemand is wel heel dicht bij je ge

plaatst (6) 
17 Zulke mensen uit bedrijf of partij zijn in 

een lijstje gezet (10) 
18 Met tegenslagen hebben die jonge men

sen nooit kennis gemaakt (14) 
21 Onder water bezig met knippen, dat lukt 

in deze voorstad van Brussel (10) 
23 Kamp (5) 

VERTIKAAL 

1 

2 
3 
4 
5 
7 
8 

10 

13 

14 

19 

20 
22 

Voorschoot van een vrouw die altijd 
maar hard moet werken (5) 
In deze zeeslak zit een valse plooi (7) 
Vergevingsgezind (7) 
Een kerel als een meubelstuk (9) 
ZIJ vormen nogal een ander paar' (6) 
Volgens de rechtsregels (9) 
Dat dier hoort aan een speciale riem (5) 
Zowat iedereen doet er aan mee, en 
toch gaat het weer voorbij (4) 
Voor de zoveelste keer, 't is om ongedul
dig van te worden (6) 
Zo wordt in een plaats, met ver van 
Kcrtiiik, gesproken (7) 
Dwars over iets heen naar de andere 
kant gegaan, en nog wel op een kristelij-
ke manier (8) 
Daar doen ze nu al meer dan twee 
maanden uiterst vervelend (4) 
Start op de scene (6) 
Aanwezig, maar wel door de politie 
gesnapt' (4) 

OPLOSSING OPGAVE 57 
Horizontaal: 5 akkerbouw, 6 samen
zweerders, 7 aalmoezenier, 9 onder
gesneeuwd, 11 kas, 12 ingenomen, 
13 leek, 14 zeiler, 16 verdikt, 17 
Gent 

Vertikaal: 1 bloedgevers, 2 zwemkle-
ding,3 zekere,4 kwart,5 aanvoer,6 
stafofficieren, 8 zweefmolen, 10 inge
rekend, 11 knie, 15 ledig 

WINNAAR 
OPGAVE 56 

Tussen de vele juiste inzendingen is Je
roen Storme er,,uitgewaaid" Hij woont in de 
Kwekerijstraat 13, te 8460 Oudenburg 

SATERDAG 

AHASVERUS 

„Ludwig was reumalljder" las Ahas-
verus. 

De Bevende van Beethoven. 

Reklamespots op de radio 
Veel geZwan. 

Nobelpriis voor Gorbatsjov 
Heft het glas nosti 

Schakers aan mekaar gewaagd: 
Karparov. 

10 jaar Vlaamse Raad 
Feesten met de pet op. 

Tabaksmerk zoekt slogan 
Niet zo Drummen I 

VU lanceert Vlaamse welp: 
...ZooZoo... 

Vrachtwagens blokkeren gren
zen 
Sterke trucks. 

Regering houdt zwijgen vol: 
Black out of Africa. 
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BIOS 

DE DAG DAT DE CENSOR SLIEP 
Het nieuwe label dat men nu op films plakt 

die vroeger als X-films werden beschouwd is 
NC-17, wat betekent „enkel voor volwasse
nen boven de 17 jaar". En Is het nu toeval of 
opzet, maar de eerste film die dit NC-17 
etiket meekreeg is Henry & June van Philip 
Kaufman, de man die de wereld The Wande
rers, The Right Stuff en The Unbearable 
Lightness of being schonk en die meewerk
te als co-auteur aan de scenario's van The 
outlaw Josey Wales en Raiders of the Lost 
Arl{. Waarom deze opmerking? Omdat Hen
ry & June het heeft over de literaire llefdesaf-
faires van Henry Miller (Fred Ward) en Anaïs 
Nin (Maria de Medeiros), toevallig twee au
teurs die het erg te stellen hebben gehad met 
het spookbeeld van de censuur. Miller was 
maar wat blij toen de nog niet zolang overle
den Amerikaanse uitgever Maurice Girodias, 
hem in de jaren vijftig van deze eeuw uitgaf 
in zijn beroemde Groene Boekjes reeks 
(naast Nabokov, Burroughs, Lawrence Dur-
rell e.a. Markies de Sade's). Anaïs Nin daar
entegen had de moed haar eerste dagboe
ken in eigen beheer uit te geven, maar droeg 
er ook de financiële risiko's van. (Leuke 
anekdote is dat toen half de jaren zestig, de 
toen erg progressieve boekhandel Ontwikke
ling te Antwerpen, 7 eksemplaren recht
streeks bestelde bij Anaïs Nin, deze het 
aanbod voor alleenverkoop voor Europa 
deed. De Antwerpse boekhandel ging er toen 
niet op in...) 

De kenners die dus een sterk erotisch 
geladen Henry & June hadden verv/acht, 
komen echter bedrogen uit. Deze film zou 
met gemak door de vroegere keuring zijn 
gekomen. De akteurs zijn op zoek naar hun 
personage, met uitzondering dan van De 
Medeiros. De film blijft wel interessant voor 
het tijdsbeeld dat wordt opgehangen en de 
literaire achtergrond, maar of dit genoeg is 
om veel publiek te trekken betwijfel ik. 

SCHWARZENEGGER 
Dat zal ook het geval zijn voor Leningrad 

Cowboys Go America, een Finse produktie 
van Al<i Kaurlsmaki (Hamlet Goes Business) 
die het van een festivalpubliek zal moeten 
hebben. En dan nog. Deze cowboys produ
ceren niet één enkele goede grap en de film 
is toch grappig bedoeld, of heb ik dat niet 
helemaal begrepen? In ieder geval gaat het 
over een Fins oktet dat te progressieve 
muziek voor het thuisland produceert en het 
dus in Amerika gaat proberen. Als men ze zo 
uitgedost ziet — of zou dat om te lachen 
zijn? — zou men ze vijf frank geven, of moet 
men gieren voor het stijfgevroren lijk van een 
groepslid dat wordt meegezeuld? Neen, de 
culture-shock die zo perfekt was uitgewerkt 

Arnold Schwarzenegger, een beetje 
te brutaaL.. 

in Baghdad Cafe leidt hier tot flauwiteiten en 
gezanik. 

En dan is er nog de n\euvie Arnold Schwar
zenegger: Total Recall. De Nederlander 
Paul Verhoeven heeft met deze prent een 
cheque op twee toekomstige films genomen 
voor wat betreft de Hollywoodbazen, want 
hetgeen over heel de wereld aan de kassa 
voor deze aktiefilm wordt neergeteld is ge
woon overweldigend, zelfs naar Amerikaan
se normen. En Total Recall verdient lof voor 
zijn technische kwaliteiten en de verbeelding 
die het scenario aan de dag legt, maar ik 
huiver een beetje als ik het geweld in deze 
film zie. Steeds weer blijft het op de rand van 
wat men soms iets te gemakkelijk fascisme 

noemt. Men moet al verdomd goed kijken wil 
men de dubbele bodem in de schitterende 
plot zien. Gebazeerd op een verhaal van SF-
auteur Philip K. DIck (1928-1982), vertelt de 
film het leven van Quaid/Hauser (of is het 
Hauser/Quaid? What is uiteindelijk in a 
name!) ergens in de jaren 80 van de 21ste 
eeuw. Wanneer hij het geheim ontdekt van 
hoe Cohaagen (Ronny Cox) de macht over 
de planeet blijft houden, wordt hij binnen de 
kortste keren opgepakt en van zijn geheugen 
beroofd, terwijl hij naar de aarde wordt ver
plaatst en zelfs een mooie echtgenoten krijgt 
toegevoegd, de aanbiddellijke Lori {Sharon 
Stone), die hem echter in het snuitje moet 
houden. Op een dag zal Quaid/Hauser weer
keren om wraak te nemen en zal het opne
men tegen de moordende rechterhand van 
Cohaagen, een man genaamd Richter (Mi
chael Ironside), die hem haat als de pest 
want Lori — de vrouw die Quaid is toege
voegd — is zijn echtgenote. Hierbij wordt hij 
geholpen door het liefje uit zijn verleden, de 
lichte maar preutse vrouw Melina {Rachel 
Ticotin), die deel uitmaakt van het verzet, dat 
onder de leiding staat van Kuato (Marchall 
Bell). De film raast als een zevenklapper en 
de stilaan bekende Schwarzenegger humor 
doet het ook hier weer erg goed. Men ziet 
duidelijk dat Verhoeven een Europees filmer 
is en dat zijn idolen ook hier liggen, want Fritz 
Lang is nooit erg ver weg, in de soms 
beklemmende film. Af en toe wordt er een 
knipoog gegeven naar de ,,stedelijke nacht
merrie" van het huidige New York, zoals in 
die scène waar Quaid/Hauser uit de onder
grondse in het Hilton Hotel binnenstapt. Ook 
een goeie vondst van Verhoeven is het plein 
voor de ondergrondse, waar alle lichtrekla-
mes op een rijtje en naar orde van belangrijk
heid, de diverse sponsors aanduiden. Maar 
nogmaals, Schwarzenegger is mij een beetje 
te brutaal en als er al een gebaar van 
tederheid door iemand in de film wordt ge
maakt, dan is het door hem, maar of dat 
genoeg is om van het predikaat fascist ver
lost te zijn... De goede kijker maakt het voor 
zichzelf maar uit. 

Willem Sneer 

WILLY 
MICHIELS 

MAKELAAR IN VERZEKERINGEN 

Torleylaan51 • 1511 HUIZINGEN 
tel. 02/360.20.40 

Kantooruren: 9-12 • 15-18 (zaterdag: 10-12) 

Waar Vlamingen méér dan thuis zijn 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 240, TERNAT 

Tel. 582.29.15 

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

ZATERDAG 20 OKT. ZONDAG 21 OKT. MAANDAG 22 OKT. 

T V 1 
09 30 Pronto, Italiaanse les, 10 00 Ezelsoor, in-
struktieve omroep, 11 00 Teleskoop, instruktieve 
omroep, 1615 Suzy, film, 17 50 Nieuwskrant; 
17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Schoolslag, 
18 45 Vlaanderen Vakantieland, 19 20 Joker- en 
lottotrekking; 19 30 Nieuws. 
20 00 FC de Kampioenen, serie 
20 30 Maxmix, muziekprogr 
21 40 Videodance, danswedstrijd 
22 30 Vandaag 
22 50 Filmgebeuren Gent 
22 55 Sport op zaterdag 
23 25 In de hitte van de nacht, serie 

TV 2 
15 00 Sport extra, ECC-Antwerpen 
17 00 Europese Lotto-trekking 
20 00 Sport extra, ECC-Antwerpen 

VTM 
15 30 Hanna Barbera, tekenfilms, 16 20 Clip 
Club, verzoekprogr , 16 40 The Betty White 
show, serie, 17 05 Super 50; 18 00 Nieuws; 
18 05 Highway to heaven, sene, 19 00 Nieuws. 
19 30 Waagstuk, kwis 
20 00 De juiste prijs, spelprogr 
21 00 Peggy Sue got married, film 
22 50 Nieuws 
23 20£pearfield's daughter, serie 
00 10 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 13 45 De Vara Matinee, registratie, 
14 50 Neighbours, sene, 15 14 Omingmak, de 
muskusos, dok , 15 38 Smakelijk eten, dok , 
15 58 Howard's way, serie, 16 53 Museumschat
ten; 17 02 Brainstorm, kwis, 17 30 Nieuws; 17 41 
Vroege vogels, milieumag ,1819 Vara's kinder
menu; 19 00 Nieuws; 19 22 Labyrinth, spelprog 
19 44 Flying doctors, serie 
20 35 Zeg eens AAA, serie 
21 01 Sonja op zaterdag, praatshow 
21 53 Achter het nieuws, aktualiteiten 
22 23 Per sekonde wijzer, kwis 
23 00 Nieuws 
23 10 Kabaret Zak en As, registratie 
00 10 Natuurmoment 

Ned. 2 
13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 41 Post!, brie
venrubriek, 17 44 The Thundercats, sene, 18 08 
Wordt vervolgd, tekenfilms, 18 30 Pauze TV, 
pngerenmag ,18 57 Jackpot, kwis, 19 27 Gro
wing pains, sene, 20 00 Nieuws. 
20 28 Weekend krimi, sene 
21 58 Glamourland, over rijkdom e d 
22 38 Karel, praatshow 
23 15 Jonge mensen in koncert 1990, registratie 
00 05 Nieuws 
0010 Aces high, film 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 14 30 Studio sport; 18 00 Pas
poort Marokkanen; 18 30 Sesamstraat; 18 45 
Jeugdjoernaai extra; 19 10 Tong Tana: het re
genwoud van Borneo, dok , 20 00 Nieuws. 
20 20 Lenin, de verzegelde trein, tweede deel 
22 20 Studio Sport 
22 50 Hofkomponisten, dok 
23 45 Nieuws 

T V 1 
09 00 Zoetekoek met Samson; 10 00 Eucharis
tieviering; 11 00 De zevende dag, praatkaffee, 
13 00 Sunday Proms, koncert, 14 30 My little 
pony, tekenfilmserie, 16 00 Schoolslag, spel
progr , 1 6 40 Het pleintje, sene, 17 30 Home-
look, info, 17 45 Draaimolen, kindersene, 17 55 
Nieuws; 18 00 Tik tak; 1805 Van Pool tot Eve
naar, toer kwis, 19 00 Sportweekend I; 19 30 
Nieuws, 19 45 Sportweekend II. 
20 15 De Brug, sene 
21 00 Nacht van de film, gala-avond 
22 00 I.Q., kwis 
22 30 Vandaag 
22 50 Architekten in Europa, V Marg en M von 
Gerkan 

TV 2 
14 00 GP van Japan voor F1, autorennen 
15 00 Tennis ECC-Antwerpen 

VTM 
14 00 Love Boat, serie, 14 50 National Geograp
hic, dok , 15 10 Five card stud, film, 17 00 Wild 
South, dok serie, 17 55 VTM-sport; 18 00 
Nieuws; 18 05 Kinderakademie, 19 00 Nieuws. 
19 30 Waagstuk, kwis 
20 00 Walters verjaardagsshow, ontspanning 
21 30 Sanseveria, verhalen 
22 00 Nieuws 
2215 De sportshow 
2315 Dr. Strangelove, film 
01 00 Nieuws 

Ned. 1 

1100 Omroepparochie; 1155 Thomas More, 
praatprogr , 13 00 Nieuws; 14 15 Ja en Amen: 
dwars door de bijbel, Mozes, 14 45 An American 
in Paris, film, 16 30 Lekker weg, Noord-Drente, 
17 00 Spoorloos, serie, 17 30 Nieuws; 17 35 KRO 
Kresj; 18 30 Ware liefde, jeugdfilm, 19 00 
Nieuws. 
19 05 Baka: een volk van het regenwoud, dok 
21 15 Spoorloos, sene 
22 15 Brandpunt, aktualiteiten 
22 45 Inspekteur Morse, sene 
23 40 Nieuws 

Ned. 2 

09 00 Babar de olifant; 09 25 Peter Papier, sene, 
09 45 Futiliteitenmuseum, Het piepje, 1000 Ge
heim gebied, de hooiberg, 1015 Mijn vader 
woont in Rio, sene, 10 40 Rembo & Rembo II, 
kinderhumor, 11 00 Reiziger in muziek, life, 12 00 
Tros voetbal plus; 13 00 Nieuws; 17 15 Tros 
sport extra; 18 00 Margreet Dolman grijpt m, 
opgewekt progr, 18 30 Johnny, praatshow, 19 00 
Onrust!, subkultureel progr, 19 30 We zijn weer 
thuis, serie, 20 00 Nieuws. 
20 10 Keek op de week, satire 
23 43 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 10 45 Hoofdpijn te lijf, kursus, 
11 00 Van God is de aarde; 11 30 Omroep Frys-
lan edukatyf; 12 00 Het Capitool, diskussie-
progr , 12 45 Stichting Socutera; 15 00 Studio 
sport, tennis, 17 00 Oovendienst; 18 00 Desktop 
Publishing, grafisch vormgeven, 18 30 Sesam
straat; 18 45 Studio sport; 20 00 Nieuws. 
20 10 Kenmerk, aktualiteiten 
20 37 Barst, serie 

T V 1 
14 00 Schooltelevisie; 17 30 Het Capitool, sene, 
17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 1810 
Rondomons, jeugdprogr ,18 35 Vlucht door de 
heuvels, sene, 19 03 Buren, serie, 19 30 Nieuws. 
20 30 Tien voor taal, Taalstrijd 
21 10 De wonderjaren, serie 
21 40 Goede Hoop, sene 
22 40 Vandaag 

TV 2 
18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi en meedogen
loos, sene, 18 58 Oogappel, oudermag , 19 30 
Nieuws. 
20 00 In-Grid! In-Grid, sportkwis 
20 35 Het getemde paradijs, dok 
21 05 Over mijn lijf, gezondheismag 
21 35 Gerschwin gala 1990, koncert 

VTM 
15 30 Dallas, serie, 1615 Santa Barbara, sene, 
16 40 Clip Club, verzoekprogr , 17 00 VTM-Kin-
derklub; 17 30 Katts and dog, sene, 18 00 
Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 The 
power, the passion, sene, 19 00 Nieuws; 19 30 
Rad van Fortuin. 
20 00 Videodinges, gekke videoclips 
20 30 MacGyver,serie 
21 30 Family Ties, serie 
22 00 Nieuws 
22 30 Vroemtuigen 
23 00 Space, sene 
23 50 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 17 40 Switch, serie, 18 07 Paper
clip TV; 18 31 Het verschil. De Santenkraam, 
19 00 Nieuws. 
20 51 De Cosby show, sene 
21 22 Hier en nu, aktualiteiten 
22 04 Prettig geregeld, sene 
22 35 Grensgesprek, praatprogr 
23 00 Nieuws 
23 10 Cheers, serie 
23 35 Het binnenste buiten, portret 
00 00 Huizen van Oranje 

Ned. 2 
13 00 Nieuws; 14 30 Santa Barbara, sene, 1514 
Ontdek je plekje, Gouda, 15 33 Studio Trappel
zak, kinderprogr , 15 55 Service Salon, 17 30 
Nieuws; 17 40 Ko, de boswachtershow, natuur-
sene, 18 00 De vluchtweg, sene, 18 30 Wijnwe-
reld, kursus, 18 55 Avro Sportpanorama, 19 25 
Land in zicht!, kultuunndo, 20 00 Nieuws. 
20 29 De zaak Kenny, sene 

22 20 Avro Televizier, aktualiteiten 
23 07 Capital City, serie 
23 58 Ontdek je plekje, Gouda 
00 13 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 15 00 Tele-
ac; 18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaai; 
18 55 Het klokhuis; 19 10 Teleac, 20 00 Nieuws. 
20 20 Milieubericht 
20 25 Weerwerk, werksituaties 
20 55 Yoy, jongerenmag 
21 25 Steden des tijds, Gent 
22 00 NOS-laat 
22 45 Effektief omgaan met konflikten 
23 15 Nieuws 
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TELEVISIE 

DINSDAG 23 OKT. WOENSDAG 24 OKT. DONDERDAG 25 OKT. 

T V 1 

1400 Schooltelevisie; 17 30 Het Capitool, serie, 
17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 1810 
Saartje en Sander, serie, 18 20 Sprookjesteater, 
Roodbaard, 18 35 Black Beauty, serie, 19 03 
Buren, serie, 19 30 Nieuws. 
20 00 De drie wijzen, kwisprogr 
20 35 Zeker weten?, praatprogr 
21 50 De Pre Historie, 1960 
22 30 Vandaag 
22 50 Mobiele mensen, automagazine 

TV2 
18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi maar meedogen
loos, serie, 18 58 Babel, voor migranten, 19 30 
Nieuws. 
20 00 De liefdesbode, film 
21 55 Uitzending door derden 
22 35 Interuniverslty roeiregatta 

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, serie; 19 00 Nieuws; 19 30 
Rad van fortuin. 
20 00 Flying doctors, serie 
21 00 Klasgenoten, Enk Gerets 
22 00 Nieuws 
22 30 Telefacts, aktualiteiten 
23 10 Soap, serie 
23 35 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Jules unlimi
ted, jongerenmag , 18 06 Vara's kindermenu, 
19 00 Nieuws, 19 22 Kinderen voor kinderen 
festival 1990 
20 24 Laat maar zitten, sene 
20 55 Het meisje van de slijterij, teaterprogr 
21 53 In het nieuws, praatshow 
22 29 Golden girls, serie 
23 00 Nieuws 
23 10 Impakt, impotentie 
00 00 Museumschatten 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 14 30 Santa Barbara, serie, 15 15 
Een stuk of twee, middagmagazine, 16 20 Zorro, 
serie, 16 45 Bright sparks, tekenfilmserie, 17 00 
Mijn eerste keer; 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 Sportgala, auto-maten 
22 00 The Omen, film 
23 45 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 1100 Schooltelevisie; 1515 
Schrijvers van de nieuwe tijd, Fjodor Dostojevski, 
18 00 Als een wereld zo groot waar uw vlag staat 
geplant, dok , 18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugd-
joernaal; 18 55 Het klokhuis; 1910 Robin of 
Sherwood, sene, 20 00 Nieuws. 
20 20 Lopend vuur, aktuele mediarubnek 
21 04 Berlage, bouwmeester, dok 
22 00 NOS-laat 
22 45 Het andere Europa, dok 
23 15 Nieuws 

T V 1 
16 00 Samson; 17 30 Het Capitool, serie, 17 55 
Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 18 10 TV-
Tam Tam, voor kinderen, 18 40 Noordstraat 17, 
serie, 19 03 Buren, sene, 19 30 Nieuws. 
20 00 Tatort, serie 
21 35 Krokant, vlaaien 
22 30 Vandaag 
22 50 Stijl, antiekmag 

TV 2 

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

VTM 

15 30 Dallas, sene, 16 15 Santa Barbara, sene, 
16 45 Clip Club, verzoekprogr, 17 00 Schuif af; 
18 00 Nieuws; 18 05 VTM-Super 50; 19 00 
Nieuws; 19 30 Rad van fortuin. 
20 00 Wie ben ik?, spelprogr 
20 30 Jake and the Fatman, sene 
21 30 Golden girls, sene 
22 00 Nieuws 
22 30 Hardcastle & McCormick, sene 
23 20 VTM-Sport 
23 30 The Odd Couple, sene 
23 55 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Boggle, 
woordspel, 18 05 Vulkanen, dok sene, 18 30 
Neighbours, sene, 19 00 Nieuws; 19 20 Aad in 
MIdden-Amerlka, Van Honduras naar Nicaragua, 
19 55 Volmaakte vreemden, sene 
20 26 Murphy's romance, film 
22 15 Brandpunt politiek café 
23 00 Nieuws 
23 10 Liefde, niets dan liefde, sene 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 14 30 Santa Barbara, sene, 1514 
Gloss, sene, 16 02 Belfleur, middagmagazine, 
17 13 Heathcliff & co, sene, 17 30 Nieuws; 17 40 
De teenage hero turtles, serie, 18 02 Tros Pop
formule; 18 42 Billy Hotdog, kinderprogr , 18 57 
Blizz, jeugdmag , 19 27 Alf, sene, 20 00 Nieuws. 
20 27 Derrick, sene 
21 34 De TV-dokter 
21 35 Tros Aktua, aktualiteiten 
22 10 Tros TV-show op reis, prominente perso
nen 
23 25 The Academy of St. Martin..., klassiek 
23 30 Nieuws 

Ned. 3 

8 55 Nieuws; 09 00 Schooltelevisie; 18 00 De 
zee in het midden, dok , 18 28 Barbapapa, anima
tie, 18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaal; 
18 55 Het Klokhuis; 19 10 Van gewest tot ge
west, regionaal nieuws, 19 54 Politieke partijen; 
20 00 Nieuws. 
20 20 Stichting Socutera 
20 25 Alaska, eindeksamenfilm 
21 12 Tango, tekenfilmpje 
21 24 Studio Sport 
22 00 NOS-laat 
22 45 Nieuws 

TV1 
14 00 Schooltelevisie; 17 30 Het Capitool, sene, 
17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Prikballon; 
18 20 Malvira, sene, 18 35 Anita and the kids of 
Europe, sene, 19 03 Buren, sene, 19 30 Nieuws. 
20 50 Première, nieuwe films 
21 30 Panorama, aktualiteiten 
22 30 Vandaag 
22 50 Hoge tij, sene 

TV 2 
18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi en meedogen
loos, sene, 19 00 Puur natuur; 19 05 Ultzendmg 
door derden; 19 30 Nieuws. 
20 00 Ommekaar: van de aardbol verdwenen 
20 50 Het dorp Hibiscus, film 

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, sene, 18 00 Nieuws; 
18 05 Cijfers en letters; 18 30 The power, the 
passion, sene, 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van 
fortuin. 
20 00 Tien om te zien, show 
21 00 Dallas, 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 De na
tuur van de Britse eilanden, dok , 1 5 40 Tom 
Sawyer, sene, 16 07 Het kleine huis op de 
prairie, serie, 16 55 Tom was liever tien geble
ven, tekenfilm, 17 05 Ik ben Benjamin Ben, ani-
matiesene, 17 30 Nieuws; 17 40 Tijdsein 1 , aktua-
liteiten, 18 30 Avonturenbaal, sene, 19 00 
Nieuws 
19 20 Our house, sene 
22 05 Flevoland zingt, koor- en samenzang 
22 35 Het reddende leger van Peru, promo-film 
23 00 Nieuws 
23 10 Opwekking In Guatemala, dok 

Ned. 2 

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

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 18 00 De 
vreemdelingenpolitie, dok, 18 25 Barbapapa; 
18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaal; 18 55 
Het Klokhuis; 1910 Meestervervalser Tom Kea
ting over schilders, dok sene, 19 35 Vreemde 
kostgangers, serie, 20 00 Nieuws. 
20 25 Een roos van vlees, film 
21 50 Voor Janneke, animatiefilm 
22 00 NOS-laat 
22 45 Hoofdpijn te lijf, teleac 
23 00 Nieuws 
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EEN FILM PER DAG 

VRIJDAG 26 OKT. 

T V 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 kat>outers, 
tekenfilmserie; 19.03 Buren, serie; 19.30 Nieuws. 
20.00 Elvis, serie 
20.25 Kinderen voor kinderen festival, kwis 
21.35 In symfonie, muziekhappening 
22.10 Huizen kijken, bouwen en verbouwen 
22.30 Vandaag 
22.50 Tijd is geld, financieel magazine 
23.00 Maskers, film 

TV 2 

18.30 Nieuwskrant; 18.35 Mooi en meedogen
loos, serie; 19.00 Uitzending door derden; 19.30 
Nieuws. 
20.00 Wereldoorlog II: in ballingschap 
21.35 Modem-magazine, info 
22.15 Diaposon, Frits Ceiis 

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, serie; 19.00 Nieuws; 19.30 
Rad van fortuin. 
20.00 Benidorm, serie 
20.30 Wies Andersen show, spelprogr. 
21.35 Foxfire, TV-film 
23.15 Nieuws 
23.45 Rio Conchos, film 
01.30 Nieuws 

Ned. 1 

13.00 Nieuws; 13.49 Concept; 14.15 Emmy Ver-
hey, klassieke registratie; 14.34 Ja, natuurlijk: De 
Oplossing, dok.; 15.29 Disney Junior, kleuter-
progr.; 16.00 Passage, gevarieerd mag.; 17.30 
Nieuws; 17.40 Disney Club; 18.30 Medeklinker, 
registratie; 19.00 Nieuws; 19.20 Mijn idee, serie. 
19.50 De stoel, praatprogr. 
20.43 Different world, serie 
22.08 Rondom tien, diskussieprogr. 
23.00 Nieuws 
23.10 Emmy Verhey, klassiek 
23.32 The murders in the Rue Morgue, film 

Ned. 2 

13.00 Nieuws; 17.30 Nieuws; 17.40 Art Kids, 
jeugdreeks; 18.00 Te land, ter zee en in de lucht, 
wedstrijd; 18.55 Jackpot, beeld- en woordspel.; 
19.20 Heatclitf & co, serie; 19.30 T. en T., serie; 
20.00 Nieuws. 
21.25 De perfekte misdaad, serie 
23.00 Tros Hollywood boulevard 
23.35 Waar het verleden heden wordt, dok. 
23.55 Nieuws 

Ned. 3 
08.55 Nieuws; 09.00 Schooltelevisie; 18.00 Pas
poort, migranteninfo; 18.30 Sesamstraat; 18.45 
Jeugdjoernaal; 18.55 Het Klokhuis; 19.10 Ebba 
en Didrik, serie; 19.39 Het gezicht van Neder
land, Borger; 19.54 Politieke Partijen; 20.00 
Nieuws. 
20.20 Studio Sport 
20.55 Geen C te hoog, muziekemoties 
21.35 Cinema 3, filmmagazine 
22.00 NOS-laat 
23.00 Nieuws 

Kathleen Turner keert terug in de tijd en ontmoet studiegenoot Barry 
Miller in Peggy Sue gaat trouwen. Zaterdag 20 oktober op VTM om 21 u. 

ZATERDAG 20 OKTOBER 

PEGGY SUE GAAT 
TROUWEN 

Amerlk. film van F. F. Coppola uit 1986 
met Kathleen Turner, Nicolas Cage en 
Barry Miller. Peggy Sue, een 43-jarige 
moeder doet een kwalijke val en herbe
leeft in coma haar laatste schooljaar, net 
voor haar huwelijk. (VTM, om 21 u.) 

ZONDAG 21 OKTOBER 

DR. STRANGELOVE 
Een eskader van het Strategie Air 

Command krijgt onverwacht de opdracht 
zijn waterstofbommen boven Rusland uit 
te gooien. Dat die opdracht werd gege
ven door een gek geworden generaal 
beseft op dat ogenblik niemand. Britse 
satirische film van Stanley Kubrick uit 
1963 met Peter Sellers In 3 rollen. (VTM, 
om 23U.25) 

MAANDAG 22 OKTOBER 

SOLDATEN OP DE 
ZWIER 

Franse komische film uit 1978. Vier 
soldaten gaan er vandoor met een gloed
nieuwe gevechtstank. (RTL-TVI, om 
20U.10) 

DINSDAG 23 OKTOBER 

DE LIEFDESBODE 
In het begin van deze eeuw brengt de 

12-jarige Leo Colston op uitnodiging van 
zijn schoolkameraad Marcus zijn vakan
tie door in het luksueuze Brandhal Hall. 

Hij komt er erg onder de indruk van de 
schoonheid van Marian, de oudere zus 
van Marcus. Britse film van Joseph Losey 
uit 1971 met Julie Christie en Alan Bates. 
(BRT TV2, om 20u.) 

WOENSDAG 24 OKTOBER 

MURPHY'S ROMANCE 
Amerik. romantische film van Martin 

Ritt uit 1985. De jonge gescheiden Emma 
trekt met haar 12-jarig zoontje naar Arizo
na om daar een nieuw leven te beginnen. 
Met Sally Field, James Garner en Carole 
King. (Ned. 1, om 20u.26) 

DONDERDAG 25 OKTOBER 

ROMUALD EN 
JULIETTE 

Franse film uit 1989 met Daniel Airteuil, 
Firmine Richard en Pierre Vernier. De 45-
jarige, gescheiden, zwarte Juliette heeft 
5 kinderen van 5 verschillende vaders en 
werkt in hetzelfde bedrijf ais Romuakj, 
een 35-jarige vader van 2 kinderen. 
(RTL-TVI, om 20U.15) 

VRIJDAG 26 OKTOBER 

MASKERS 
De schijnbaar doo<ft>rave TV-presenta-

tor Christian Legagneur laat In zijn pro
gramma bejaarde koppels zingen. Wan
neer een joernallst een biografie wil 
schrijven van Legagneur, ontdekt die een 
reeks vreemde dingen. Franse satirische 
film van Claude Chabrol uit 1987 met 
Philippe Nolret, Bernadette Latont en 
Robin Renucci. (BRT 1, om 23u.) 
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OP DE 
BARRIKADE 

Zopas ontmoette ik een tot-en-met VU-
,bestuursechtpaar", waaraan onze Volks

unie zo rijk IS Deze ouders kloegen, dat hun 
jonste zoon voor Agaiev gestemd had en 
zelfs even militeerde bij de groenen Hij 
deemsterde er echter even snel weg als hij 
gekomen was, omwille van het priesterlijk-
unidimensionele van het betrokken ploegje 
Nu leeft hij politiek dakloos en is volop aktief 
(als LO-leraar) in de naschoolse sportbeoefe
ning Het doet natuurlijk even pijn alls je 
merkt dat je kinderen bij een eerste zicht je 
simbolen met zouden delen Ik herhaal bij 
een eerste zicht Want wie de moed heeft om 
verder te spitten, verder te kijken, merkt 
meestal geen verschil De weerbaarheid van 
vader-en-moeder vertaalde zich naar een 
ander voorrangspunt bij de ,,juniores' Het 
tegen-stroom-op-roeien en het idealisme blij
ken bi] die volgende generatie kwantitatief 
even sterk aanwezig te zijn Maar met wat 
andere normen en andere ingrediënten Ik
zelf moest nog, zoals zovelen, storm lopen, 
nachten-aan-een stuk, om bv in Leuven 
tweetalige straatnaamborden weg te halen 
en franstalige opschriften te overschilderen 
Nu klinken die verhalen heel heldhaftig, 
roemrijk zelfs' Maar dat die borden en op
schriften intussen verdwenen, vertelt men er 

Een advertentie in 
RENDEERT. 
02/380.04.78 
(Karel Severs) 

WIJ 

H^ 
N.V. ZAKENKANTOOR 
HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERdEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

met bij Daarenboven, indien ik mijn schil-
dersverhaal blijf herhalen, skieroseer ik zelf 
en wek hoogstens een meevoelende indruk 
bij mijn kinderen Meer met En er is toch 
meer' 

De bezielende adem van het volksnationa-
lisme, de demokratische geest van het fede
ralisme en het klaarblijkelijke alternatief in 
het centraliserende Europa met het regiona-
lisme liggen voor de hand ledere generatie 
heeft andere ,aksenten" en andere ,,verta
lingen" nodig omdat de omringende werke
lijkheid zich nu eenmaal wijzigt Al het ge
schrijf rond de ,terugkeer naar de bron" of 
over het ,,echl nationalisme" heeft maar zin 
indien in deze diskussie de vaart naar de 
toekomst is opgenomen Voor haar toekomst 
IS iedere nieuwe generatie gewonnen Houdt 
onze partij, in verschijning en optreden, daar 
voldoende rekening mee' Een politieke par
tij kan met leven uit opjMsitie-ongenoegen, 
uit politiek protest of op eenzijdige (angst)re-
akties Een gesloten nationalisme, een fede
ralisme dat enkel een staatsomvorming in
houdt een regionalisme dat zuiver separatis
tisch werkt zijn deels relikten, deels angstge-
gevens, deels duiden zij op gebrek aan 
politieke kuituur Het regionalistisch volksna-
tionalisme is uiteraard solidair En grens
overschrijdend Het integrale federalisme 
kan zelfs als levensopgave iedere burger 
boeien Zijn we echter in elk van onze 
partijgeledingen voldoende open, soepel ge
dacht op de verschuivende aksenten — om 
stelselmatig de toekomst voor te bereiden'' 
Vader-of-moeder-worden betekent een tijde
lijk gegeven' Dit blijven en daarenboven 
opnieuw herboren worden met zijn kinderen 
IS een totaal ander en moeilijker proces De 
bedachtheid voor het ommeland, voor de 
verschuivingen in de maatschappij vormt 
een hoofdgegeven voor een partij opdat ze 
met veroordeeld worde enkel partij te blijven 
Het umeke aan de Volksunie is juit dat 
steeds partij en beweging te zijn ,,1^06/-
knng" en ,,politieke akademie" zijn voor mij 
de gevleugelde woorden bij die opvatting die 
iedere afdeling moet konkretiseren 

Willy Kuijpers, 
algemeen sekretarls 

HET 
PARTIJBESTUUR 
DEELT MEE 

Na afloop van tiet Volksunie-Partijbestuur van 
maandag 15 oktober j I heeft algemeen voorzitter 
Jaak Gabriels volgende mededelingen verspreid 
ten behoeve van de pers 

RWANDA 

Het Partijbestuur van de VU volgt de ontwikke 
ling van de situatie in Rwanda met de grootste zorg 
ZIJ meent dat de regering tot hiertoe een bedacht
zame politiek heeft gevolgd en wil dit ook in de 
toekomst bestendigd zien 

Het IS voor de VU duidelijk dat de aanwezigheid 
van de para s in Rwanda slechts van tijdelijke aard 
kan zijn Wij verdedigen m dit deel van Afrika 
waarmee we historische banden ontwikkelden en 
sinds de dekolonisatie normale en op de ontwikke 
ling genchte relaties onderhielden geen ekono-
misch belang Het optreden van het Belgische 
legerkorps dient stnkt beperkt te worden tot een 
humanitaire aktie Dit moet in de eerste plaats 
gericht zijn op de veiligheid van onze landgenoten 

Het humanitaire karakter van deze aktie strekt 
zich voor de VU echter ook uit tot de Rwandese 
bevolking Een te snelle terugtrekking van de 
Belgische para s uit het land die tot gevolg zou 
hebben dat Rwanda terecht zou komen in een 
toestand van chaos en bloedvergieten dient ver 
meden te worden 

De VU meent wel dat de regering ten opzichte 
van de Rwandese regering duidelijk moet stellen 
dat dit met kan gezien worden als een steun aan het 
regime Zij dringt er op aan dat vanuit internationale 
instellingen zoals het Rode Kruis en de Verenigde 
Naties een versterkte aanwezigheid in Rwanda 
moet worden voorzien om toezicht te houden op de 
naleving van de mensenrechten en bijstand Ie 
leveren aan slachtoffers van het konflikt 

Tevens meent de VU dat intussen alles in het 
werk dient te worden gesteld om tot een vrede-
genchte oplossing van het konflikt te komen De 
partij steunt dan ook het diplomatiek initiatief dat op 
gang werd gebracht Dit dient te leiden tot een 
oplossing die bij de verschillende landen in de regio 
instemming vindt en waarop eventueel internatio
naal toezicht wordt uitgeoefend 

DE PARTIJRAAD DEELT MEE 
Na afloop van de Volksunie Partijraad van zater 

dag 13 oktober j 1 heeft de voorzitter van de 
Partijraad Pol Vanden Bempt volgende medede 
ling verspreid 

De Partijraad van de Volksunie heeft het beleid 
inzake ontwikkelingssamenwerking geëvalueerd 

De Partijraad drukt zijn waardering uit voor hel 
werk van Andre Geens die als Minister voor Ontwik 
kelingssamenwerking als eerste o m werk heeft 
gemaakt van het langverwachte statuut van de 
vrijwilliger die de middelen van de NGOs in 
belangrijke mate heeft verhoogd en die het beleid 
inzake ontwikkelingssamenwerking vernieuwende 
impulsen heeft gegeven waarvoor hij trouwens 
door de OESO werd gefeliciteerd Bovendien werd 
een einde gemaakt aan een aantal voor de Vlamin 

gen diskrimmerende toestanden binnen het Bel
gisch ontwikkelingsbeleid 

De raad bevestigt de wil van de Volksunie 
onverdroten verder te streven naar de verwezenlij
king van het objektief van de O 7 % van het BNP 
voor ontwikkelingssamenwerking en daarvoor een 
zo groot mogelijk gedeelte van het vredesdividend 
beschikbaar te stellen 

De raad feliciteert levens allen die zich in de 
gemeenten in hel kader van de 11-11-11-aktie 
inzetten voor de informatie de sensibilisenng en de 
verzameling van middelen voor hel ontwikkelings
werk en drukt haar waardenng uil voor alle ontwik
kelingshelpers die zich dagdagelijks inzetten voor 
de lotsverbetering en de toekomst van de volkeren 
in de Derde Wereld 
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VUJO 

BETOOGT MEE 
IN 
FRANS-
VLAANDEREN 

De Volksuniejongeren ondersteunen de eisen 
van de Vlaemsche Federalistische Partij voor 100 
%. Als regionalisten vinden we dat in het Europa 
van morgen de huidige staatsgrenzen plaats moe
ten ruimen voor nieuw/e 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, 2 
bussen in naar deze betoging. 

1. BUS-TRAJEKTEN 
Trajekt 1 : 
Antwerpen-Waasland-Gent-Kortrijk-RIjsel 

- Antwerpen: vertrek om 12.45u aan het Steen 
- Sint-Niklaas; vertrek om 13.20u aan hotel Serwir 
- Gent: vertrek om 14u aan het Sint-Pietersplein 
- Kortrijk: vertrek om 15u aan het station 
- Rijsel: idem als trajekt 2 

voor meer details: 
Jan Creve 
Oud Arenberg 111 
9130 Kieldrecht 
03/773.28.33 

of: 
Siegfried Merselot 
Notelaarstraat 86 
9000 Gent 
091/27.63.33 

Trajekt 2: 
Mechelen-Leuven-Brussel-Kortrijk-RIjsel 

- Mechelen: vertrek om 12u aan het centraal sta
tion 

- Leuven: vertrek om 12.45u aan het station 
- Brussel: vertrek om 13.15u aan het Barrikaden-

plein 
- Kortrijk- vertrek om 15u aan het station 
- Rijsel: aanvang betoging om 16u aan het waren

huis "Javary" m de boulevard E. Dubuisson (in de 
buurt v/h centraal station) 

voor meer details: 
Gert Strompers 
p/a Barrikadenplein 12 
1000 Brussel 
02/217.63.28 (tijdens kantooruren) 
02/687.68.53 (na 18.30u) 

terugkeer: ca. 19u 

(Wie voor de middag reeds vertrekt neemt best een 
lunchpakket mee) 

2. EISENPAKKET 
- vervanging v/d kunstmatige benaming Nord/Pas-

de-Calais door Vlaenderen-Flandre 
- Nederlands op radio en TV 
- Nederlands in het onderwijs 
- tweetaligheid in de administratie en de bewegwij

zering 
- bescherming v/h Vlaams cultureel erfgoed 

De betoging verloopt enkel achter de Leeuwevlag 
en VFP-vlaggen 

OKTOBER 
20 RUISBROEK: 8ste Boerenkermis. Van 17 tot 
22u. in Parochiekring, Kerkstraat 31. Stoemp, kip, 
varkensgebraad en andere boerenkost. Ook op 
21/10 van 12 tot 20u. Org.: VU-Ruisbroek. 
20 HALLE-VILVOORDE: Dag van de streekpers. 
Inlichtingen arr. sekretariaat 02/511.59.54. 
21 LEUVEN: Met VU-Leuven naar Tongeren en 
Alden-Biesen. Vertrek om 8u.10 (Vaartkom), 8u.20 
(station) en 8u.30 (Thier-Brau). Met geleide rondrit 
in Tongeren en bezoek Alden-Biesen. Terugreis 
17u. Info 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 LONDERZEEL: André Geens in Londerzeel 
over het door hem gevoerde ontwikkelingsbeleid. 
Om 20u. in de zaal van de Brandweerkazerne. 
Org.: FVK-Rodenbach. 
27 UKK^L: Een avondje... Anton van Wilderode. 
Klank- en diamontage over leven en werk van de 
dichter, door Rom Duprez. In de St.Pauluszaal, 
Neerstalle Steenweg 440, om 20u. Org.: VU-Ukkel 
en DF-Stalle. 
27 HERNE: Boerenkrijgherdenking met bloe
menhulde aan De Kartuis, Kapellestraat te Herne. 
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 
smoutebollenfeest. In de parochiezaal van Lang-
dorp van 14 tot 20u. Org.: VU-Aarschot. 

28 OVERUSE: Jaarlijks Steakfestijn in zaal Ter 
Use, eerste verdieping, Stationsstraat 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. 
3 LINKEBEEK: Optreden „Komma". Première 
van Komma Leej. In de zusterschool, Hollebeek-
straat 262 te Linkebeek, om 20u.30. Deuren 20u. 
Inkom 150 fr., wk 120 fr. Org.: VUJO-Beersel-
Linkebeek. 
3 ASSE: Jaarlijks gezellig VU-eetmaal. In zaal De 
Toverfluit, Gemeenteplein te Asse. Vanaf 18u. Ook 
op 4/11 van l lu.30 tot 20u. Org.: VU-Asse. 
4 VILVOORDE: VU-Restaurant. In het O.L.V.-
kollege. Heldenplein (naast stedelijk zwembad). 
Vanaf 11u.30. Org.: VU-Vilvoorde-Peutie. 
6 KAMPENHOUT: André Geens over ontwikke
lingswerk en grondstoffenproblematiek. In school-
kompleks te Berg. Om 20u. Org.: Kulturele Kring 
Kampenhout. 
10 ZAVENTEM: Grote Wijn- en Kaasavond. In 
zaal De Snuifmolen (bij de sporthal), Leuvense-
steenv\«g 194 te St.Stevens-Woluwe. Org.: VU-
Zaventem. • 
15 OPWIJK: Gespreksavond met minister Johan 
Sauwens: expresweg door Opwijk? Herinrichting 
kruispunt Plezante Hof. Fietspaden. Zaal De Ge
leerde Man, Steenweg 43, Masenzele. Om 20u. 
Org.: Vorming en Gemeenschap. 

DAG VAN DE 
STREEKPERS 

Zaterdag 20 oktober organizeert de VU-Halle-
Vilvoorde de „dag van de streekpers". De aktiviteit 
vindt plaats in het Fenikshof in Grimbergen begint 
om 9u30 en duurt tot 17u. 

Er wordt op teoretische en praktische wijze de 
samenstelling van een afdelingsblad belicht. Er 
wordt zelfs een bezoek aan een drukkerij gebracht. 
De deelnemers worden verzocht enkele afdelings
bladen mee te brengen. 

GEMEENTE MACHELEN 

Te begeven: de betrekking van 

SOCIAAL 
ASSISTENT(E) 

De kandidatuur, samen met een eens
luidend verklaard afschrift van het di
ploma, dient per aangetekend schrijven 
gericht te worden aan het College van 
Burgemeester en Schepenen, Woluwe-
straat 1,1830 Machelen en dient uiter
lijk op 31 oktober 1990 ter post te 
woorden afgegeven. 

Nadere inlichtingen kunnen bekomen 
worden op het gemeentesecretariaat, 
Woluwestraat 1, 1830 Machelen, tele
foon: 02/252.00.15. 

Namens het College 
De Gemeentesecretaris, De Wnd Burgemeester, 
Get. L LAVEYNE. Get. H. CAMPINE 

Schepen 

ROUW TE 
ST.KAT.-LOMBEEK 

Men meldt ons het overlijden van VU-lid Jan De 
Leeuw De afgestorvene werd op 14 maart 1935 te 
St.Katarina-Lombeek geboren en overleed erop 14 
oktober j . l . 

Jan was medestichter van de plaatselijke VU-
afdeling en eerste uitbater van het VU-lokaal. Tot 
bij zijn overlijden was hij een trouw en overtuigd 
VU-lid. De afdeling van Lombeek heeft veel aan zijn 
inzet te danken en zal Jan daarom steeds dankbaar 
zijn 

De plechtige uitvaart heeft plaats nu zaterdag om 
10u30 in de St.Jozefskerk aan de Bosstraat te 
St.Katarina-Lombeek. 

Aan de rouwende familie biedt de redaktie van 
ons weekblad blijken van medeleven bij dit pijnlijk 
verlies 

ZOEKERTJE 
— GEZOCHT — Vraagt dringend werk: kinderver-
zorgstei (vr.), geboren 1970. Zoekt dringend werk 
in de omgeving van Brussel. Kontakteer kamerlid 
E. Van Vaerenbergh, tel 02/519.86.94 (7u.30-
12u.) (ref: 9009100) 

— GEZOCHT — 21-jarige juffrouw met opleiding 
A2-Elektronika, aktueel RVA-stagiaire in min. 
Vlaamse Gemeenschap, ervaring daktylografie en 
tekstverwerking, wenst degelijke tewerkstelling in 
Oost-Vlaanderen of gemakkelijke verbinding open
baar vervoer Voor inlichtingen zich wenden tot 
senator dr. J. Valkeniers, 02/569.16.04. 
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EEN VIKING AAN HET ENGELSE HOF 

Slechts enkele maanden is het geleden dat het 
IJzeren gordijn werd opgerold en de Berlijnse muur 
gesloopt, Koeweit wordt platgelopen onder Iraakse 
laarzen, de Apartheid in Zuid-Afrika verdwijnt lang
zaam maar zeker, KV-Mechelen wint nog eens een 
wedstrijd...niets is tegenwoordig nog onmogelijk in 
deze snel evoluerende wereld! Wie had er bijvoor
beeld ooit durven denken dat Guido Dosogne na 
zeventien jaar zijn dompig Brussels cafeetje De 
Viking zou sluiten om z'n geluk elders te gaan 
beproeven? Nochtans is het zover, vandaag vrij
dag 19 oktober 1990 neemt Guido zijn intrek in het 
opgekallefaterde Hof van Engeland, een herberg 
met een al even roemrucht verleden als De Viking. 
Het Hof Van Engeland (ooit toefden er Engelse 
kooplui, vandaar de naam) ligt vanuit De Viking 
gezien, net het hoekje om, pal tegenover de KVS 
(Koninklijke Vlaamse Schouwburg) in de Lakense-
straat. 

De Viking, na al die jaren als een vaste waarde 
beschouwd. Niet alleen in Brussel, maar ook ver 
daarbuiten kende men het kleine drankhuis met z'n 
ietwat eigenzinnige waard. Reeds jaren is het 
geleden dat Guido Dosogne vanuit Gent naar 
Brussel kwam. Weinigen weten dat hij eerst als 
taxichauffeur in de stad rondtoerde, hij kent Brus
sel dus letterlijk als zijn broekzak. Guido is van 
Brussel gaan houden, hij kent Brussel en de 
situatie van de Vlaming in Brussel door en door, hij 
is verstrengeld met onze hoofdstad, hij is er zowaar 
een stuk van geworden. Tot groot jolijt van de enen 
en tot ergernis van de anderen werd Guido ook nog 
provincieraadslid voor de Volksunie, alleen al zijn 
Intrede in provincieraad zal de voorzitter en z'n 
kollega's nog lang heugen. Op de hem eigen wijze 
verdedigt raadslid Dosogne de belangen van Brus
sel en Vlaams-Brabant in de provincieraad. 

In de De Viking kregen honderden grote en 
kleine politiekers, caféfilosofen, futuristen, pessi
misten en optimisten van allerlei pluimage een 
forum. Er werd gelachen en gezongen, maar ook 
geroepen en getierd, diskussies laaiden vaak fel op 
(Guido kreeg meestal het laatste woord), maar de 
geschillen werden even snel bijgelgd en de konflik-
ten beslecht met liters pils. In z'n herberg aan de 
Arduinkaai vonden ettelijke betogers hun laatste 
rustplaats (figuurlijk) na afloop van hun inzet voor 
het vaderland, voortvluchtige plakploegen doken er 
al eens onder. Op zijn manier deed Guido zo'n 
beetje aan sociaal dienstbetoon. 

AVONTUUR 

De Viking is altijd een trefpunt geweest voor 
Vlaams-nationalisten, maar ook voor andersden
kenden, blijft dit ook zo na de verandering van 
,,dekor" ?:,,Straks, wanneer ik baas van 't Hof van 
Engeland ben zal ik niet veranderen, ik ben steeds 
een rechtlijnig nationalist geweest en zal dat altijd 
blijven. Uiteraard verwacht ik niet van al mijn 
klanten dat ze militant zijn in de Vlaamse beweging, 
maar een konsekwente Vlaamse houding in onze 
eigen hoofdstad kan iedereen toch wel aannemen! 
Blijkbaar is er nood aan een degelijke Vlaamse 
zaak in Brussel, een Vlaams etablissement met 
standing, maar zonder overdreven chique. Zoge
zegde ,.Vlaamse drankhuizen" waar je blasé kan 
gaan doen hebben we hier al genoeg. Ik ben blij dat 
't Hof van Engeland recht tegenover dé Vlaamse 
kultuurtempel van Brussel, de KVS (Koninklijke 
Vlaamse Schouwburg) ligt. Daar gebeurd tenmin
ste nog iets ten gunste van de Nederlandse kui
tuur! Daarentegen heb ik zware bedenkingen bij de 
programmatie van de AB (Ancienne Belgique). 
Hoeveel keer staat daar een Vlaamse of Nederland-

Guldo Dosogne: een laatste kiekje voor z'n roemruchte „Viking". 
(foto Ronald Szommer) 

se groep op de planken? Dat men ons deze 
instelling wil verslijten voor het Vlaams kultureel 
centrum van Brussel gaat er bij mij niet in I" aldus 
Guido Dosogne. 

Bij de herinnering aan al de mooie, maar ook 
ontroerende of zelfs pijnlijke momenten die Guido 
in die lange zeventien jaren vanachter zijn tapkast 
mocht meemaken, wordt hij week. Onder z'n gra
nieten bast schuilt een hartje dat soms zachter kan 
zijn dan peperkoek. Zeventien jaar is een behoorlijk 
stuk van een mensenleven, en dat cijfer je niet 
zomaar weg. 

Op de vraag of hij de stukken meeneemt die nu 
de wanden van de Viking sieren (naast enkele 
portretten van Vlaamse voormannen hangen er 
nog een aantal merkwaardige trofeeën) antwoordt 
Guido kort ,,sommige". 

Enerzijds is het met pijn in het hart dat Guido de 
deur van De Viking en daamiee een rijk gevulde 
periode in z'n leven afsluit. Anderzijds, pas zestig 
geworden en dus nog bruisend van vitaliteit en 
ondernemingslust, is er de nieuwe uitdaging die 
lonkt: het Hof van Engeland. Guido, wij wensen U 
alvast het beste, we heffen het glas op de toekomst 
en zetten het gekende lied in: ,.schenk hem de 
taaie kracht zijn zaak goed uit te bouwen". Guido 
bezit de wilskracht van een Viking, als hij dit nu 
weet te kombineren met wat Engels flegma komt 
het heus wel voor elkaar! 

(ts) 

Bij deze nodigt Guido I en zijn hofhouding U 
vriendelijk uit voor een drink in het vernieuwde 
Hof van Engeland (recht tegenover de KVS) op 
vrijdag 19 oktober van 20 tot 23 uur. 

25 JAAR VU 
TE MERCHTEM 

SST-VERZET 
LEUVEN 

De VU-afdleing Merchtem-Peisegem-Brusse-
gem-Hamme viert dit jaar haar 25-jarig bestaan. In 
het kader hiervan organiseert het afdelingsbestuur 
op vrijdag 16 november 1990 om 19u. in zaal 
Harmonie, Stoofstraat te Merchtem een debat
avond met als tema „De derde faze van de staats
hervorming", waarin Hugo Schiltz het opneemt 
tegen Koen Baert. 

Om de stemming erin te houden zijn er optredens 
van de groep Zakdoek. 

Vanzelfsprekend wordt deze manifestatie de ge
legenheid bij uitstek om onze verdienstelijke leden 
in de eretekens en de bloemen te zetten. 

Volksvertegenwoordiger Luk Vanhorenbeek 
roept alle tegenstanders van de SST in het arron
dissement Leuven op om de krachten te bundelen 
in het verzet. De periode om in het kader van de 
aanpassing van het gewestplan bezwaar in te 
dienen bij de goeverneur loopt nog tot 6 november. 

De plannen zijn echter zo vaag dat niemand beseft 
in welke mate hij of zij erdoor wordt geraakt. Van 
Horenbeek stuurt aan op het indienen van zoveel 
mogelijk gevarieerde bezwaarschriften. De VU wil 
juridisch en redaktioneel hulp bieden bij het opstel
len van de teksten Inlichtingen: Martelarenlaan 
139/7, 30110 Kessel-Lo 016-26 11.11. 
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VU-HAACHT STEUNT 
MILIEUKOMITEE 
HAACHT-STATION 

Op woensdag 26 september organiseerde het 
Milieukomitee van Haacht-Station een betoging 
legen de milieu-overlast van het industrieterrein 
Kampenhout-Sas. Die datum was niet toevallig 
gekozen. Op 26 september opende immers het 
afvaloverslagstation Van Gansewinkel officieel zijn 
deuren. Allerlei prominenten kwamen in dure au
to's voor de receptie aangereden. Zelfs Milieumi
nister Kelchtermans had zijn komst aangekondigd. 
Uiteindelijk daagde diens ministeriële wagen toch 
niet op, en dat was misschien maar best zo voor de 
ACV-minister. 

Kelchtermans had, het moet gezegd, nochtans 
een goede beslissing genomen door op vraag van 
het Milieukomitee een bijkomende voonwaarde aan 
de uitbatingsvergunning van Van Gansewinkel toe 
te voegen: nl. dat er een rechtstreekse toegang 
dient aangelegd naar de Haachtsesteenweg. Maar 
die verbindingsweg is er nog steeds niet! Terecht 
vond het Milieukomitee het nogal straf dat een 
bedrijf zomaar met alle uiterlijk en officieel vertoon 
zijn deuren zou openen, terwijl de eksploitatiever-
gunning niet in orde was 

Een 200-tal wijkbevraners kwamen opdagen om 
dit schandaal — want dat is het toch! — aan te 
klagen. Een ruime delegatie van het VU-bestuur 
o.l.v. gemeenteraadslid Mare Vermylen was ook 
aanwezig om de wijkbewoners te steunen. Mogen 

„Waar een wil is, is een weg" , eist de Haachtse VU. Er moet een rechtstreekse 
verbindingsweg Itomen tussen het industrieterrein Kampenhout-Sas en de Haachtse
steenweg om de verkeersoverlast in de woonwijken weg te werken. 

we even vermelden dat Mare Vermylen het enige 
Haachts gemeenteraadslid was dat op deze aktie 
aanwezig was? Terwijl alle andere Haachtse partij
en (SP en CVP-ACW op kop) de aktievoerders wel 
met veel mooie woorden steunen, maar als het er 
op aankomt de handen in de broekzakken laten 
zitten. 

Wie, naast Mare Vermylen, wel gewoon is de 
handen uit de mouwen te steken, is Vlaams minis
ter van Openbare Werken en Verkeer Johan Sau-
wens. Deze minister gaf zijn toestemming om de 
verbindingsweg aan te sluiten op de Haachtse

steenweg, ongeveer halverwege de weg N 26 
(Leuven—Mechelen) en de Oudestraat. Gilbert Ma
rien kon de wijkbewoners tenminste dit goede 
nieuws melden. Het is nu wachten op de aanleg 
van de verbindingsweg. De VU blijft intussen waak
zaam de milieu- en verkeersproblematiek rond het 
industrieterrein en het verkeersknooppunt Kam
penhout-Sas volgen. Om zich in te zetten voor een 
hogere verkeersveiligheid en een gezonder leefmi
lieu heeft de Haachtse VU geen groene sjerp nodig. 

(pdi) 

PLEIDOOI VOOR 
BESCHUTTENDE WERKPLAATSEN 

Ter gelegenheid van de jubileumviering voor het 
25-jarig bestaan van de beschuttende werkplaats 
AROP op 5 oktober j. l . hield senator Walter Peelers 
in de Universitaire Instelling Antwerpen een opge
merkte toespraak over gehandikaptenbeleid in het 
algemeen en de beschuttende werkplaatsen in het 
biezonder. 

Arbeid, aldus senator Peeters, vervult in ons 
huidig kultuurpatroon een dubbele funktie. Het is 
niet enkel noodzakelijk om ons materieel m leven te 
houden, maar het geeft tegelijk zm en inhoud aan 
ons menselijk bestaan. In onze op prestatie geba
seerde maatschappij krijgt de gehandikapte even
wel moeilijk toegang tot de gestruktureerde ar-
beidsgemeenschap. Zelfs de ergonomische weten
schap, die zozeer poogt de arbeid te humaniseren, 
laat de gehandikapte grotendeels in de kou staan. 
Integratie wordt aldus wel biezonder moeilijk. Te
gen deze achtergrond spelen de beschuttende 
werkplaatsen een essentiële rol: enerzijds streven 
ze de integratie in het arbeidsproces — ook van de 

meest kansarme gehandikapte — na, anderzijds 
pogen ze de herintegratie van de gehandikapte in 
het reguliere arbeidscirkuit te bewerkstelligen. 

Tegelijk brak senator Peeters een lans voor een 
meer geïntegreerde en kwalitatief hoogstaande 
gehandikaptenzorg, dit in samenwerking met èlle 
betrokkenen. Weliswaar beschikken we, aldus de 
senator, niet meer over dezelfde middelen als in de 
zestiger jaren, toen de pijlers van de huidige 
gehandikaptenzorg werden uitgebouwd en zorgde 
de staatshervorming ook niet voor een globale 
federalizering van het welzijnsbeleid. Toch biedt de 
federalizering van een groot deel van het Rijks-
fonds voor Sociale Reklassering en van het volledig 
Buitengewoon Onderwijs wél reeds een aantal 
verstrekkende mogelijkheden. Het recent gestem
de kaderdekreet in de Vlaamse Raad is daar een 
eerste uiting van. 

Flllp Delos 
Besch. WP-FID 

- BINNENHUISINRICHTING 
- SIERSCHOUWEN 
- MEUBELEN - STOFFEN 
- BEHANG 

Kazernes t raa t 39 
9 6 2 0 Z O T T E G E M 

091/60.13.37 

Houtzagerij 

DE ROOSE N.V. 
Algemene hout- en platenhandel 

Schaverij 
AFD. NINOVE - 9400 

steenweg naar Aalst 496 
Tel.: 053-66.83.86 

AFD.: OKEGEM - 9 4 7 1 
Leopoldstraat 114 
Tel.: 054-33.17.51 

054-33.11.49 

KANTTEKENINGEN 
BIJ GOLF KONFLIKT 

Bij de gebeurtenissen in de Golf en verleden 
week in Rwanda, past de bedenking dat Europa in 
zijn geheel nood heeft aan gewetensonderzoek. 
Gisteren nog maakte zich niemand druk toen de VU 
de vergassing van Koerden aanklaagde. Vandaag 
wordt plots de toen daarvoor verantwoordelijke 
aangeklaagd omdat hij nu Koeweit met oliebronnen 
bezet. En ondertussen vergeet iedereen de VN-
resolutie 242 die de Palestijnen moet verlossen van 
hun bezettingsleger. 

Het kollektief opzij kijken en handig vergeten is 
wel nuttig om in de tussenliggende jaren wapens 
en/of chemische grondstoffen te leveren... 

Daarom moeten wij Europeanen niet trachten 
iemand onze normen en regels op te leggen, ook 
niet aan Arabieren rond de Golf. Nergens, en zeker 
niet bevechten met wapengekletter. Dat leidt enkel 
tot wraak en frustraties op termijn. In Rwanda 
moeten wij ons dus ook beperken tot een strikt 
humanitaire inmenging, zonder militaire steun. 

Dat was in essentie de aanbreng van Hugo 
Coveliers in het UlA-Politeia-debat van verleden 
vrijdag. Het stak af tegenover de louter oppositione
le taal van PVV en Agaiev, maar ook tegenover de 
kollega's van de meerderheid. 

(h.h.) 

ZOEKERTJE 
— GEZOCHT — 21-jarige vrouw, hoofd onder
houdsploeg in firma die de streek verlaat, zoekt 
gelijkaardig werk in omgeving Ninove. Voor inlich
tingen zich wenden tot senator dr. J. Valkeniers, 
tel. 02/569.16.04. 
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OKTOBER 

19 EDEGEM: 3e Geschenk- en Boekenbeurs in 
Drie Eiken Van 20 tot 22u Ook op 20/10 van 14 tot 
18u en op 21/10 van 10 tot 18u Org VNS-
Edegem 
19 EDEGEM: Met FVV naar Ekeren Inl bij Hilde 
Dewit (449 17 66) of José Poppelaar (449 79 01) 
19 BERCHEM: „Tijl Uilenspiegel" door Tine 
Ruysschaert In teaterzaal 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 Sauw/ens 
over de „Derde Faze" Om 20u 30 in Kapellekes-
lioef Gratis toegang Org SMF-Kempen/Limburg 
20 EDEGEM: Kaartavond in Drie Eiken om 20u 
inscfirijven op voorhand Inr VNSE 
20 MORTSEL: Kwis avond VUJO-Mortsel Om 
20u in zaal 't Parkske, Edegemsestraat Inschrij
ven voor 15/10 per ploeg van 4 tot 6 personen Prijs 
pp 100 fr Alle info 449 35 2 3 - 4 4 0 77 90 
21 BERLAAR: Davidsfonds-Berlaar gaat met ei
gen wagens 's namiddags naar de abdij van Park in 
Heverlee Info 03/482 11 93 bij Walter Luyten 
Iedereen welkom 
26 WILRIJK: Open hoorzitting met Hugo Schiltz 
Om 20u in Valaarhof Org VU-Wilrijk 
27 LIER: Zaal Lispelaar, vanaf 20u 30 Herfst-
feest van de plaatselijke VU Eten, drinken en 
dansen Toegang 300 Fr 
27 KAPELLEN: Jaarlijks Dansfeest, in Denne-
burg Hoeve, Geelhanddreef 9 Vanaf 20u 30 Org 
vu-Kapellen 
27 MERKSEM: Kaartavond in Vlanac, Bredabaan 
360 Inschrijving 100 fr Org VU-Merksem 

NOVEMBER 

3 MEERHOUT: Feest „20 jaar VU-Meerhout", m 
zaal Centrum in Gestel Vanaf 19u 
3 MARIEKERKE: Dia- en filmvoorstelling door 

Renaal Muys over zijn beklimming van de Gasher 
Brum II van het Himalayagebergte In vergaderzaal 
van Vissershof, Omgangstraat (vlak bij kerk) Om 
20u Inkom gratis Org Vlaamse Kring De Bron 
5 LIER: Persoonlijk spreekuur met VU-senator 
Walter Luyten in Berlarij 80 Voortaan iedere 1ste 
maandagavond v d maand van 18u 30 tot 19u 30 
7 ANTWERPEN: Rodestraat (Univ Ufsia, zaal 
R 007) Het KVHV organiseert debatavond rondom 
amnestie met als gastsprekers o a W Luyten Om 
20u 
8 BERLAAR: DF-Avond met filmvoorstelling „Ro
mero, de beroemde 3de wereldbisschop' Met 
inleidende beschouwing In de Parochiezaal om 
20u Iedereen welkom 
9 KAPELLEN: Vijf jaar VUJO-Kapellen Om 20u 
in het Gemeentelijk Jeugdcentrum Den Biz (Eiken-
dreef 3) Met Willy Kuijpers Meer info Sonja 
Fockenier (664 70 58) 
10 LINT: 14de Leeuwkensbai in zaal Centrum 
(vlak achter de kerk) Inkom 80 fr 
10 BRASSCHAAT: Jaarlijkse Baskenavond Om 
20u in Ruiterhal van de Hemelshoeve Met Peio en 
Pantxoa Navienng met volksdans Org VI Steun-
komitee voor Baskische scholen Inkom 150 fr 
Kaarten bij bestuur en via Walter Luyten 
(03/48211 93) 
15 EDEGEM: Zaal de Schrans, Molenveldlaan, 
om 20u Alfons Vansteenwegen, relatieterapeut, 
over zijn ophefmakend boek ,,Liefde is een werk
woord" 

24 TURNHOUT: 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) met verplicht Vooraf storten op 
rek 979-3674084-20, VU-afd Turnhout, Bloemfon 
temstraat 52 

VU-ANTWERPEN: 

AANDACHT VOOR ANTWERPSE UNIEFS 
De Volksunie van het arr Antwerpen verwerpt de 

uitzwermingsplannen zoals die door minister 
Coens worden overwogen De koppelingen van 
twee afdelingen van de Antwerpse universitaire 
gemeenschap met KULAK en RUG zullen het 
éénwordingsproces van de Antwerpse Universitai
re Instellingen kompleet ondergraven 

De plannen van minister Coens gaan totaal 
voorbij aan het maatschappelijke belang van een 
volwaardige universiteit voor de ekonomisch be
langrijkste regio m Vlaanderen en drukken een 
misprijzen uit voor de inspanningen die de Ant
werpse gemeenschap levert voor haar universitaire 
instellingen Daarenboven poogt de minister, op 
een voor hem onwaardige wijze, verdeeldheid te 
zaaien binnen de Antwerpse universitaire wereld 

Tevens betreurt de Volksunie dat de Agalev-
fraktie in de Antwerpse provincieraad het nodig 
vond het Antwerpse politieke front rond de universi
teit te doorbreken en daarmee, gewild of ongewild, 
bondgenoot werd van CVP-minister Coens 

De Volksunie onderschrijft het memorandum van 
het Gemeenschappelijk bureau Universiteit Ant
werpen en onderschrijft de eis van UFSIA, RUCA 
en UIA, dat de Universiteit Antwerpen op dezelfde 

wijze zou behandeld worden als de andere volwaar
dige universiteiten in Vlaanderen In het kader 
hiervan is een verhoogd studieaanbod aan de 
Antwerpse Universiteit van essentieel belang 

Tenslotte vraagt de Volksunie aan goeverneur 
Kinsbergen de nodige initiatieven te ontwikkelen 
zodat een duidelijk sinjaal vanuit de Antwerpse 
regio naar de Vlaamse regering kan gestuurd 
worden 

Koen Raets, 
arr. voorzitter 

Kostuums naar maat 

HERENKLEDING 

rmees 
Steenhouwersvest, 52 

ANTWERPEN 

TIEN JAAR 
VLAANDEREN 
MORGEN 

Vlaanderen Morgen" bestaat tien jaar 
Deze werkgemeenschap van onafhankelijk be
wuste Vlamingen publiceert een tweemaande
lijks cahier waarin vrijmoedig gepeild wordt 
naar de aktuele problematiek van onze ge 
meenschap en dit doelbewust geplaatst in een 
toekomstperspektief 

Ter gelegenheid van het jubileum wordt op 
zaterdag 20 oktober om 14 30 u in het Oster-
riethhuis Meir 85 Antwerpen een feestelijke 
bijeenkomst gehouden De aanwezigen wor
den vergast op Tien jaar Vlaanderen Mor
gen, een bezinning door Hugo Schiltz 

Daarna volgt een levendige gedachtenwisse-
ling onder leiding van Manu Ruys rond het 
tema identiteitsbeleving en maatschappelijke 
samenhongheid, eenheid en verscheidenheid 
binnen en boven nationale strukturen, nationa
lisme federalisme en unitarisme in Europees 
perspektief Hieraan wordt meegewerkt door 
Prof Couwenberg van de Erasmusuniversiteit 
Rotterdam, Prof Janssens van de UfsaI Brus
sel en Mevr Patricia Carson auteur Diskutan-
ten zijn Liesbeth Hooghe en Bart Maddens, 
beiden wetenschappelijk vorser aan de KUL 

Voor een muzikaal jazz-intermezzo wordt 
gezorgd door pianist David Grane en bassist 
Peter Verbist 

VU-ANTWERPEN 
NAAR BRUSSEL 

Het arr Antwerpen nodigt uit op een uitstap naar 
Brussel Zo te zien een wel goedgevuld program
ma, op zaterdag 24 november a s 

lOu bezoek katedraal 

11u 30 bezoek Barrikadenplein (tas koffie) 

13u middagpauze 

14u30 bezoek kabinet H Schiltz (receptie) 

16u bezoek Brussel 

17u 30 't Schuurke (drinkstop) 

18u vertrek naar Antwerpen 

HOE INSCHRIJVEN? 

De plaatsen in de autobus zijn beperkt Deelna
meprijs 200 fr per persoon, familieprijs 500 fr (2 
volwassen + minstens 1 kind) 

Inschrijvingen (enkel geldig mits betaling) via de 
bestuursleden of op het arr sekretariaat, J Lies
straat 2, tel 03/238 82 08 

's Middags eten we samen in een echt Vlaams 
café Ofwel brengt U uw boterhammen mee, ofwel 
bestelt U bij uw inschrijving eén van de volgende 
gerechten verse soep (60 fr), spaghetti (175 fr), 
koude schotel (175 fr) of warme maaltijd (250 fr) 
(ter plaatse te regelen) 

Vertrekplaatsen 8u 45 aan parking PIVA (Des-
guinlei) Antwerpen, 9u Hoboken VNC-Steyn-
straat, 9u 15 Wilrijk Bist 

Nu ook reeds noteren 18de Nacht van de 
Vriendschap op zaterdag 1 december a s m feest
zaal Alpheusdal te Berchem 
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ANTWERPEN; 
KUNST & POLITIEK 

Het aperitiefkoncert van FVK-Rodenbachfonds 
Groot-Antwerpen was zonder twiifel een muzikale 
treffer Jong talent zorgde voor een gevarieerd en 
feilloos uitgevoerd programma Marleen Claes, 
dwarsfluit en Lieve Mertens, piano, vertolkten klas-
sewerken Het Vlaamse klarinettenkwartet bewees 
met werken van Gerstiwm, Vivaldi en Mozart dat dit 
instrument van alle tijden is Klapstuk was de 
kreatie van Aurora, een kersvers werk van de jonge 
komponiste Lara Seidel 

Dit zondags muzikaal aperitief bracht bij het 
honderdtal aanwezigen geanimeerde gesprekken 
teweeg Algemeen besluit was dat jong talent meer 
podia gegeven moeten krijgen laat duizend noten 
klinken' 

OMDAT AFWERKEN BELANGRIJK IS 

Het eerste derde maandagdebat van het politiek 
seizoen startte met de pronostiek ,,komt die derde 
faze er nog voordat de regering afgefloten wordt 
door de kiezer'" 

Voor Hugo Schiltz moet dat ook ,,kunnen kun
nen" als m Vlaanderen pers en publieke opinie dat 
willen en dat ook laten zien De rem van de 
senatoren die zichzelf moeten afschaffen bekijkt hij 
pragmatisch Ofwel blijven ze zitten, ofwel moet het 
provinciaal niveau dan maar sneuvelen, lanceerde 
hij als denkpiste Uiteindelijk telt de globale balans 
(restbevoegdheden verdragsrecht, enkelman
daat) De eigen regering moet nu bekroond worden 
met een eigen parlement, dat is verantwoordelijk
heid tegenover de burger Zonder valse schroom 
moet daarbij gezegd worden dat deze regering de 
hervormingen zoals vroeger met alleen uitvaardig
de maar nu ook uitwerkte De overdracht van 
bevoegdheden, van middelen werd aangevuld met 
die van het eigen staatsapparaat 

Koen Baert Aktiekomitee Vlaanderen '90, pikte 
hier op in met een duidelijke eis tot demokratische 
afwerking van de staatshervorming Daarbij vroeg 
hij aandacht voor het (niet-herzienbare) art 131 dat 
aan Senaat verder de bijzondere wetgevingen laat 
goedkeuren Denk maar aan de sociale zekerheid 
Ook Vlaanderen moet inspraak krijgen in (latere) 
grondwetsherzieningen De derde faze moet vooral 
korrekt afgewerkt worden Dat mag met gepaard 
gaan met kiesfaciliteiten aan de rand en de Europe
se zetelaanpassing moet de realiteit weerspiege
len De Vlaamse regering moet ook in de randge
meenten zichzelf en Vlaanderen doen respekteren 

OP NAAR DE GOLF... 

Andre Denys (PVV) koppelde aan de derde faze 
duidelijk een ontvetting van de mandaten bij wetge
ver en bij regering De senaat van de gemeen
schappen acht hij nodig omdat dat de enige plaats 
wordt waar deze dan nog samenkomen De samen
stelling moet daarbij dezelfde zijn in Vlaanderen en 
Wallonië Ook nodig is dat een duidelijke en betere 
aflijning van de bevoegdheden geschapen wordt 
De middelenuitbreiding ziet hij enkel tesamen met 
bevoegdheden, met door het opdrijven van ristor-
no's Anders kom je terecht in een nieuw wafehjzer-
sisteem Dat zijn voor hem minimumvoonwaarden 

Het parlementair jaar is gestart De debatten-
reeks van de Coremansknng ook Volgende derde 
maandag wordt de Golf onder de loepe genomen 
door kenners met een aandachtig meedebatterend 
publiek Ben je er bij dan blijf je biji 

(h.h.) 

BIJ COENS 
Een afvaardiging van de kommissie van Parle

mentsleden van de Universiteit Antwerpen had 
dinsdag een uitvoerig onderhoud met gemeen
schapsminister van Ondenwijs Daniel Coens over 
het dossier van de Antwerpse universiteit 

De delegatie werd geleid door vice-premier Hugo 
Schiltz (VU), de voorzitter van de kommissie, en 
bestond verder uit senaatsvoorzitter Frank Swae-
len (CVP), senator Marcel Schoeters (SP) en de 
volksvertegenwoordigers Ward Beysen (PVV) Mie-
ke Vogels (Agaiev) en Gerdf Annemans (Vlaams 
Blok) 

Het werd een openhartig en konstruktief gesprek 
over enerzijds de erkenning van de drie universitai
re instellingen in Antwerpen als één volwaardige 
universiteit en anderzijds de problematiek van de 
ingenieursopleiding 

De afvaardiging van de ,,Kommissie van Parle
mentsleden van de Universiteit Antwerpen" heeft 
er alvast goede hoop op dat dit gesprek vooruit
gang heeft mogelijk gemaakt op het vlak van de 
erkenning als een volwaardige universiteit 

IJZERBEDEVAART-
KOMITEE 
NOORDERKEMPEN 
AKTIEF 

Het Uzerbedevaartkomitee Noorderkempen 
heeft een brief gericht aan de gemeentebesturen 
van Rijkevorsel, Merksplas, Vosselaar, Hoogstra
ten en Beerse om steun te vragen voor de onder
houdswerken aan de toren, de krypte en de Pax-
poort 

In de brief wordt gemeld dat het geheel dringend 
aan een onderhoudsbeurt toe is en dat de raming 
zowat 10 miljoen bedraagt Hiervoor wordt de steun 
van vele Vlamingen gevraagd Het komitee vraagt 
dan ook dat de gemeenten bij het opstellen van de 
begroting 1991 zouden rekening houden met deze 
aktie en een bijdrage inschrijven 

VUJO AAN DE 
UNIVERSITEITEN 

De jongste tijd zijn de Volksumejongeren 
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 simpatisanten 

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 Brussel (02/465.03.85). 

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

Andere Instellingen: VUJO-Natlonaal, 
Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel 
(02/219.49.30). 

KOMT WIJ TE LAAT? 
Tal van lezers beklagen er zich over dat WIJ hen zelden op vrijdagmorgen bereikt 

Om aan deze laattijdigheid een einde te stellen doet de WIJ-administratie een beroep op uw 
medewerking 

Wie WIJ onregelmatig of nooit op vrijdagmorgen ontvangt vult bijgaande bon in Aan de hand ervan 
zal bij de postdiensten tussenbeide gekomen worden om WIJ tijdig te bestellen 

D WIJ komt nooit op vrijdag aan 
n WIJ komt onregelmatig op vrijdag 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 

Dank voor de medewerking i 
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OOST-
VLAANDEREN 

ARRONDISSEMENTELE 
VU-KADERDAG BAZEL 

OKTOBER 
26 ZELE: Jaarfeest VU-Zele. Zaal Spiegelpalais. 
Prijs 500 fr. Inschrijvingen: Jaal< Verschueren, 
Hansevelde 40, tel. 44.63.07. 

NOVEMBER 
10 HILLEGEM: Eetfestijn in zaal Oud Gem'^ente-
huis te Hillegem. Vanaf 19u. Keuze uit kalkoenbout 
met jagersaus of kalfsvlees in roomsaus. Volw. 300 
fr., -12j. 150 fr. Ook op 11/11 vanaf 12u. Org.: VU-
Hillegem-Borsbeke-Ressegem. 

ARR. AALST 
MET HOOR-
VERGADERINGEN 
ONDERWIJS 

In hel arrondissement Aalst V'egen 4.600 leer
krachten de onderwijsbrochure,,Marionet of Mees
ter?" toegestuurd. 

Vlaanderen beschikt over geen eigen giondstof-
fen tenzij ...onze hersenen. Het ondenwijs is dus in 
iedere gemeenschap van essentieel belang voor de 
toekomst. 

Na een aanslepende schoolstrijd werd ons on
derwijs het slachtoffer van programmatorische mis
kleunen, stuntelig ingevoerde vernieuwingen, van 
eksperimenten die vaak onvoldoende voorbereid 
waren. Dit alles bleef niet zonder gevolgen: zowel 
ouders als leerlingen en leerkrachten raakten ge
desoriënteerd. Het statuut van de leerkracht werd 
uitgehold. Ontgoocheling en demotivatie dreigen. 

Paul Van Grembergen heeft zelf jarenlang in het 
onderwijs gestaan. Hij stelt belang in het onderwijs, 
niet alleen als politiek mandataris, niet alleen als 
woordvoerder van de VU, doch vooral omwille van 
de intrinsieke waarde van het onderwijs en de 
leerkracht. 

In aansluiting op het dossier,,Marionet of Mees
ter?" worden in het a^ondissement Aalst verschil
lende kontakt- en diskussievergaderingen georga-
nizeerd op volgende data: 

9 november Aalst, lokaal De IJzer, Vlaanderen-
straat 13 

16 november Geraardsbergen, Vlaams Huis, 
Stationsplein 

30 november Haaltert, De Eglantier, Hoogstraat 
14 

telkens om 20u. 

Paul Van Grembergen, volksvertegenwoordiger 
en VU-fraktieleider in de Vlaamse Raad en zijn 
kollega volksvertegenwoordiger Jan Caudron nodi
gen schriftelijk 5700 leerkrachten uit het arrondis
sement uit. Niet-leerkrachten geïnteresseerden in 
de problematiek van het onderwijs zijn uiteraard 
eveneens welkom. Voorstellen en kritiek vanuit de 
dagelijkse praktijk zijn voor hun parlementair werk 
van uiterst belang. 

Het A.B. van Aalst wil met deze hoorvergaderin-
gen de geïnteresseerden zelf de kans geven hun 
grieven en voorstellen rechtstreeks aan de verte
genwoordigers van de Vlaamse Raad mee te delen. 

Wllly De Saeger 
Arr. Voorzitter 

Zaterdag 20 oktober organizeert de VU-Waas-
land i.s.m. het Vormingscentrum L. Dosfel en de 
Vereniging Vlaamse Mandatarissen een kaderdag 
in het kasteel Wissekerke. Doei is de mandataris
sen en bestuursleden van alle Wase VU-afdelingen 
samen te brengen. 

Om 9u30 zorgt Jan Weyers voor het onthaal. 
Vanaf 10u15 wordt in drie sekties vergaderd. De 
afvalstotfenprobiematiek wordt besproken met een 
OVAM-ambtenaar. Infrastruktuurdossiers worden 
besproken met Ir. Vanderheyden, kabinetsmede
werker van minister Sauwens. In een derde sektie 
behandelt een ambtenaar van de Vlaamse Huis

vestingsmaatschappij de problematiek van de so
ciale huisvesting. 

Vanaf 13u30 wordt het werk van gemeenteraads-
frakties doorgelicht onder de leiding van Koen Van 
Caimere. Hoe profileren vanuit meerderheid of 
oppositie? Hoe zijn de relaties met het kader? Hoe 
bereiden we ons voor op de verkiezingen 1994? 
Dezelfde vragen worden ook met de OCMW-frak-
ties besproken met VVM-medewerker Luk Bral. 

Om 15 u licht burgemeester Denert van Kruibeke 
de werking van de gemeentelijke instellingen toe 
en daarna worden de aktualiteitsresoluties bespro
ken. 

TENTOONSTELLING LANDBOUW 
NU TE SINT-NIKLAAS 

Onder impuls van Nelly Maes, schepen van 
Landbouw te Sint-Niklaas, werd in deze stad een 
,,Week van de Landbouw" georganiseerd in sa
menwerking met de landbouwverenigingen, het 

TORENWACHTER
PRIJS 1990 

De Torenwachterprijs wordt dit jaar uitgereikt aan 
mevrouw Erika Pauwels voor haar biezondere ver
diensten inzake de lirische kunst. Zaterdag 27 
oktober om 15u30 wordt de prijs uitgereikt in het 
trouwzaal van het Dienstencentrum Gentbrugge, 
Braemkasteelstraat 35-39. 

De gelegenheidstoespraak wordt gehouden door 
Jo De Daluwé. Ook is er een optreden door het 
St.Gregoriuskoor uit Wetteren en eresenator Os
wald Van Ooteghem biedt een receptie aan. De 
organizatie is in handen van de Dr. J. Goosse-
naertskring Gentbrugge-Ledeberg. Alle WIJ-lezers 
zijn uitgenodigd. 

HERDENKINGSDAG 
DAAN VERVAET 

Zaterdag 20 oktober zet de VU-Laarne en Kalken 
in samenwerking met de VU-Vlezenbeek een her
denkingsdag op voor Daan Vervaet. Er wordt ver
trokken om 8 u45 aan de kerk in Laarne en om 9 u 
aan Kalken-kerk. Om 10 u wordt het gezelschap 
ontvangen op het VU-sekretariaat aan het Barrika-
denplein. Daarna wordt onder de leiding van een 
gids een aantal monumenten en plaatsen in Brus
sel bezocht. Eten kan in een Vlaams café aan de 
Grote Markt. 

Om 15 u wordt een bezoek gebracht aan het 
parlement onder de lekJing van volksvertegenwoor
diger Etienne Van Vaerenbergh. In het Pajotten-
land wordt het domein Groenenberg bezocht waar 
Vervaet hielp bij het oprichten van een boerenpaar-
denfokkerij. In Vlezenbeek wordt een bezoek ge
bracht aan het graf van Daan en om 19u30 wordt in 
Vlezenbeek een misviering ter nagedachtenis op
gedragen. 

onderwijs, de deskundigen van het ministerie van 
Landbouw en de diverse diensten van de stad Sint-
Nlklaas. 

Kroonstuk daarbij is een edukatieve tentoonstel
ling in de Stadszalen nabij het station van Sint-
Niklaas, onder het motto ,,Landbouw Nu". 

Het grote publiek kan hier kennismaken met de 
aktuele problemen die zich inzake landbouw stel
len, o.a. op het vlak van het leefmilieu. 

Aan de wetenschappelijke inhoud en aan de 
presentatie werd grote zorg besteed. Het weelderig 
dekor van planten, bloemen en vruchten en de 
medewerking van tal van kunstenaars maken van 
deze tentoonstelling een uniek visitekaartje voor de 
aktuele landbouw. 

De tentoonstelling kan nog bezocht worden tot 
en met zondag 21 oktober vanaf lOu. 

TOMBOUV ST-GILLIS-
WAAS 

Hier de uitslag van de tombola op de ingangs-
kaarten Volksunie-bal van 13 oktober j . l . te Sint-
Gillis-Waas. 

De fiets: nr.18. Verdere nrs.: 44 — 45 — 97 
100 — 101 - 107 - 217 - 227 - 238 - 266 -
267 - 314 — 355 - 375 - 379 - 396 — 420 -
433 — 440. 

Hartelijk dank aan de prijzenschenkers en aan 
iedereen die steunde. 

De prijzen kunnen afgehaald worden bij L. De 
Munck, Lage Kerkwegel 28 te Sint-Gillis-Waas, tel. 
770.57.87. 

ZOEKERTJE 
— GEZOCHT — Vraagt dringend werk: kinderver
zorgster (vr.), geboren 1972. Beroepssek. onder
wijs; onderverdeling- kinderverzorging. Zoekt werk 
in de omgeving van Brussel. Kontakteer kamerlid 
E. Van Vaerenbergh, tel 02/519.86.94 (7u 30-
12u.) (ref: 900795) 
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LIMBURG 
OKTOBER 
26 MAASEIK-ALDENEIK: VVVG-Maasoeter, DF 
en IJzerbedevaartkomitee organiseren in zaal De 
Leeuwerik een zangavond „Het lied is een kracht", 
o.l.v. Gust Teugels Om 20u. Inkom 50 fr. 

NOVEMBER 
10 MUNSTERBILZEN: Jaarlijks ledenfeest met 
Kaas en Wijn. Iedereen welkom. 

GEORGES MINTEN 
OVERLEDEN 

Op 62-jarige leeftijd is Georges Minten na een 
kortstondige ziekte overleden. Hij was een echte 
volksnationahst. In de jaren vijftig, toen de Vlaams-
nationalisten zich in het kanton Herk-de-Stad vere
nigden onder de naam „Vriendenband Limburg" 
was hij er reeds bij. Later stond hi) aan de wieg van 
de Volksunie. 

In 1968 werd hij verkozen tot provincieraadslid 
maar mocht niet zetelen van zijn werkgever. Hij 
werd bedreigd met broodroof. 

Georges was medestichter van de toneelvereni
ging ,,Climax" die vorig jaar haar 35-jarig bestaan 
vierde. Hij was huisregisseur van vele toneelstuk
ken en onder zijn leiding werden vele teatercafés 
gebracht. 

Samen met zijn broers vormde hij het orkest 
Minten. Praktisch alle VU-bals in Limburg en ver 
daarbuiten werden ooit door dit orkest opgeluis
terd. We vinden hem terug in de Halense harmonie 
de Koorgalmen, het zangkoor Gaudete en het 
kerkkoor. Als bestuurslid van het Davidsfonds wist 
hij vele kulturele avonden te programmeren. 

De plaatselijke politiek wilde hij ook dienen. 
Meerdere keren vinden we hem terug op de lijst 
,,Vernieuwing". 

We bieden aan zijn vrouw Lisette, kinderen en 
familie onze blijk van medeleven in hun diepe 
droefheid. 

Jaak Verhemeldonck. Zelem. 

Met versierde fietsen werd vorige week de Maastrichtersteenweg in Vroenhoven-
Riemst feestelijk ingereden door minister Johan Sauwens, OCMW-raadslid Pierre Vos 
en schepen Jan Peumans, gevolgd door meer dan tweehonderd fietsers. Bedoelde 
driebaansweg werd onlangs afgeslankt tot een weg met twee n|stroken en aanbelde 
zijden langsliggende fietspaden. De heringerichte gewestweg -een pilootpro|ekt voor 
Vlaanderen- bevordert natuurlijk de verkeersveiligheid en de verkeersleef baarheid voor 
alle gebruikers. 

ARGUS ZELEM UIT HERDENKING FRANS KUSTERS 
DE STARTBLOKKEN 

Onlangs werd door een aantal jongeren uit Zelem 
een milieu-aktiegroep opgericht. Milieu en Natuur 
Argus wil de plaatselijke bevolking sensibilizeren 
om het Zelemse groen te behouden en in ere te 
herstellen. Aandachtspunten zijn de duinenheuvels 
van het Heesbos, de Sint-Jansberg en de lagerge
legen gebieden van de Leunen en het Rotbroek. De 
groep ijvert verder voor de oprichting van een 
milieuraad voor Groot-Halen. Ze willen de kleine 
landschapselementen inventariseren en de inbreu
ken op het milieubeleid rapporteren 

Argus wil als een positief ingestelde beweging 
overkomen. Zij pleiten voor een offensief natuurbe
houd in kritisch overleg met de overheid. Argus 
staat open voor iedereen De maandelijkse verga
deringen vinden plaats in dee voormalige Zelemse 
raadszaal elke laatste vrijdag van de maand om 20 

u. 
Peter Vanlommel is voorzitter, Karel Rymen 

onden'oorzitter, Liesbeth Das sekretaris en Jan 
Kenens schatbewaarder. Het kontaktadres is 
Breekstraat 26, 3545 Zelem. 

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. 

Vlaanderen mag deze figuur, die begraven ligt in 
de kripte van de IJzertoren, niet 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). 

ADVERTENTIE 

BLOEMEN ROUWKRANSEN 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

f ETRA P.V.B.A. 

V l ^ HEIHOEFSEWEG 1 
^ " V 2520 EDEGEM 

Tel.: 03/457.23.89 
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LEPEL & VORK 

Brugge bezoeken is cx)k 
kennis meiken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^DeGiüden Spoor 
't Zand 22 Brugge 
tel. 050.34.30.82 

HOOFDVERDELER KAAPSE WIJNEN 

— RODE EN WITTE WIJNEN 

— TYPE PORTO (rode en witte) 

— TYPE CHERRY 

— TYPE CHAMPAGNE 

(091) 60 26 27 NELEKOUTER 13 — 9620 ZOHEGEM 

' C*f/ Zf*i Jfatfl _ 
'CamMHUs' 

iUnsUrjtnua 3 3690 hru 

SL M 

Taverne „DE BOEMELTREIN" 
Vlaams Huis 

Streekt)4eren - Snacks - IJs - Wafels - Pannekoeken 
tl»«ivol tr*)nineuMlair - Ook vergaderruimte 
WMMnwt 131 - 9S40 SLEHMNGE. 
T«L: M4/S7je.4«. - Zat. en zond geskiten 

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 

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

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

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

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Jonge rlo-Westerlo 
Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 
38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

RESTAURANT-HOTEL 

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

ten 
Overeinde 8 AS 

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

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 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

y^ttug 
perenstraat 13 8690 Alveringem 

tel. 058/288 007 

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

Wij bieden U 
- 14 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort 
Fijne Franse keuken, è, la carte en 8 menu's van 695 fr tot 1600 fr 
Een hart voor de kinderen, eigen speelruimten en aangepaste menu's 

• Kamer (2 pers ) met mtgebreid ontbijt vanaf 1750 fr 
- Eveneens pension en haJf-pension mogelijkheden 
- Weekend verblijf 

"SEMINARIEMOGELUKHEDEN" - conferentiezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur 

Voor gratis mformatiepakket nopens onze mogelijkheden 

Oerenstraat 13 ' 8690 Alveringem tel. 058/288 007 
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JONGERENKONTAKT TE KORTRIJK WEST-VLAANDEREN 
OKTOBER 
20 KORTRIJK: Jongerenkontakt van 17 tot 19u 
in de Oude Dekenij, naast St Maartenskerk M m v 
H Lauwers, W Kuijpers, R Geeraerts en H 
Coveliers en G Lambert Org VU-Kortri)k 
20 ROESELARE; Om 20u m 't Leeuwke, H 
Verrieststraat 4 Zo sprak Koberkie, door Roger 
Slosse Org Rodenbachknng Roeselare en Vlana-

21 ZWEVEGEM: Familiefeest Om 12u in zaal 
Las Vegas, Avelgemstraat 236, Zwevegem-Knok-
ke Mosselen of koude schotel 350 fr -12) 200 fr 
Inschrijven voor 14/10 bij Sylvère D'Haene 
(056/75 60 80), of Ene Maes (056/75 65 57) Gast
spreker Hugo Coveliers Org VU-VUJO en 
Vlaamse Klub Groot Zwevegem 
25 IZEGEM: Bar auditonum, 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 
10u 
26 IZEGEM: Zaal Ter A^aerel, 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 

VU-IZEGEM MET 
LEDEN
VERGADERING 

Vrijdag 26 oktober organizeert de VU-lzegem 
een ledenvergadering in zaal Ter Marel aan de 
Roeselaarsestraat 309 De leden en simpatisanten 
worden uitgenodigd door de zeven VU-mandataris-
sen 

Na het onthaal door Rik Baert zullen Geert 
Bourgois en Bernard Depoorter het plaatselijk be
leid en de VU-inbreng daann toelichten Schepen 
Bourgois belicht openbare werken, ruimtelijke or
dening en de stadsherwaardering De OCMW-
voorzitter zal het over de sociale boeg gooien 

Volksvertegenwoordiger Jan Loones is eregast 
van de avond Hij zal de zes pijlers van het aktueel 
Vlaamsnationalisme voorstellen In de loop van de 
avond worden de 29 VU-kandidaten van de verkie
zingen 1988 gehuldigd 

DOM VAN ASSCHE-
HERDENKING IN 
STEENBRUGGE 

Zondag 28 oktober vindt in de Sint-Pietersabdij 
van Steenbrugge de jaarlijkse herdenking plaats 
van Vader Abt Modest Van Assche, dit jaar naar 
aanleiding van de 45ste verjaardag van zijn dood 
Om 10 u wordt m de abdijkerk een eucharistievie
ring opgedragen waarbij de homilie wordt gehou
den door P Aubert-Tillo van Biervliet Daarna wordt 
een bezoek gebracht aan het graf op het kerkhof 
van de abdij 

Kamerlid Paul Vangansbeke, senator Michiel 
Capoen en de VU-Kortrijk nodigen alle jongeren 
van het arrondissement uit op de jongeren-kontakt-
namiddag 

Op zaterdag 20 oktober ontmoeten en venwelko-
men ziin in de bovenzalen van de Oude Dekenij 
(naast Sint-Maartenskerk van 17 tot 19 uur Nemen 
deel aan het gesprek kamerlid Herman Lauwers 

WOB-VAKATURES 
De Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssa

menwerking en Technische Bijstand (WOB) be
schikt momenteel over een aantal vakatures 

ENGELSTALIG AFRIKA 
Zimbabwe: 
— Ministerie van Onderwijs 1 licentiaat Weten

schappen (natuurkunde, scheikunde, geologie, 
geografie e a) voor de funktie van leraar weten
schappen (pre-universitaire nivo) Ondera/ijser-
varing wenselijk maar met noodzakelijk 

— Ministerie van Openbare Werken 1 burgerlijk 
ingenieur architekt of architekt 

Seychellen: 
— Ministry of Administration and Manpower 1 lic 

Ekonomie, TEW of Handelgsingenieur voor de 
funktie van senior management analyst met mm 
5 jaar relevante ervaring 

— Ministry of Administration and Manpower 1 
gediplomeerde in de informatika (mm A1) voor 
de funktie van analyst-programmeur 

— Ministerie van Volksgezondheid 1 arts met 
specialisatie Tropische Geneeskunde 

Kenia: 
— Moi University 1 licentiaat humane weten

schappen Funktie tekstredaktie, tekstdesign 
en opleiding gebruik PC en Apple Macintosh 
Vereisten ervaring m tekstproduktie en lay-out, 
onbenspelijke kennis van het Engels, ervanng 
met desktop publishing, ervaring met ontwikke
lingssamenwerking m centraal Afrika 

Lesotho: 
— Lesotho Electricity Corporation (parastatale) 1 

ingenieur elektriciteit met ong 5 jaar ervaring 
(LEC — Light currents department), 1 Financial 
Manager (lic ekonomie of TEW met MBA/ ruime 
ervaring in een elektriciteitsbedrijf), 1 burgerlijk 
ingenieur elektricial engineering (sterkstroom) 
met ervanng 

FRANSTALIG AFRIKA 
Burundi: 
— Ministerie van Volksgezondheid 1 verpleegster-

/vroedvrouw Al voor het universitair hospitaal 
— Universiteit-Fakulteit Landbouw 1 laborant-mik-

robioloog (voedselanalyse) 
— Universiteit-Fakulteit Geneeskunde 1 doctor in 

de molekulaire biologie (kursus genetika -i-
aidsonderzoek) 

— Ecole des Techniciens d Assainissement et de 
Laboratoire 2 artsen (een met specialisatie 
hygiene en milieu, eén met specialisatie in labo) 

ZUID-AMERIKA 
Ecuador: 
— Universidad de Cuenca 1 burgerlijk ingenieur 

elektronica voor de funktie van docent-mge-
nieur 

over jeugdbeweging, verzuiling/ontzuiling , sena
tor Rob Geeraerts over milieuproblematiek,, ka
merlid Hugo Coveliers over Bende van Nijvel, 
banditisme, politieapparaat, senator Willy Kuijpers 
over Het Europa der volkeren en Geert Lambert, 
student, afgevaardigde VUJO 

Toegang gratis Iedereen hartelijk welkom 

ZUIDOOST-AZIE 
Indonesia: 
— Gadjah Madah University 1 lic Politieke en 

Soc Wetenschappen met ervaring, voor de 
funktie van docent „Mass Communication" 
(kennis van het Indonesisch is vereist) 

Thailand: 
— Asian Institute of Technology (AIT) 1 industrieel 

ingenieur, burgerlijk ingenieurs in telekommuni-
katie voor de funkties van een professor, twee 
laboratory supervisors en twee technicians 

— Rajamangala Institute of Technology (RIT) 1 
burgerlijk ingenieur mechanika met 1 tot 5 jaar 
ervanng in ,,Installing, calibrating and maintai
ning industrial instalments an controllers" 

Voor al deze vakatures is een goede kennis van 
respektievelijk het Engels/Frans/Spaans/Indone-
sisch vereist 

Belangstellenden nemen kontakt op met de WOB, 
Maria Theresiastraat 21 te 1040 Brussel 
(02/217 7615) 

ZOEKERTJE 
— GEZOCHT — 19-jarige jongeman vrijgesteld van 
legerdienst, met notie van houtbewerking zoekt 
betrekking m gelijk welke handarbeid Liefst ten 
zuiden van Brussel Voor inlichtingen zich wenden 
tot senator dr J Valkeniers (02/569 16 04) 

— GEZOCHT — 26-jarige jongedame, lic Rechten 
met diploma bedrijfsadministratie (Lille) en Marke
ting (Vlerick) zoekt na stages in Oudenaarde, Aalst, 
Brussel en Londen, thans een passend loopbaan
debuut Voor inlichtingen zich wenden tot senator 
dr J Valkeniers, tel 02/56916 04 

— GEZOCHT — 25-jarige jongedame, pas afgestu
deerd burgerlijk ingenieur, vlot dnetalig en met 
komputerervaring, zoekt passende karriere-aan-
vang Gelijk waar m binnen- of buitenland Voor 
inlichtingen zich wenden tot senator dr J Valke
niers, tel 02/56916 04 

— GEZOCHT — 26-jarige jongedame licentiate 
Pedag Wetenschappen KUL, met stages in Ox
ford, St Malo en New York en praktijkerv in Neder
land, België en Nepal, zoekt passende aanvangs-
loopbaan Voor ml zich wenden tot senator dr J 
Valkeniers, tel 02/569 16 04 

— GEZOCHT — Vraagt dringend werk bediende 
(vr) geboren 1969 Ned origine opleidingsniveau 
middelbaar onderwijs + 2 jaar detailhandel, typen 
zoekt deeltijds werk als onthaaljuffrouw m Brussel 
of ten westen van Brussel Kontakteer kamerlid E 
Van Vaerenbergh tel 02/519 86 94 (7u 30-12u ) 
(ref 9010) 
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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 

korte 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 

nvde winne-fabrisac 

/ mlgrostraat 128 
, /B 9200 schoonaarde 

dendermonde 
058 / 42 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

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

A 
F^DEVRIESE^ 
woonverlichting 

^ 
1 liaioii ru/clU'i.i. i i i 7S 
^ S i lo l>tiii;j;t.- 1 
l ^ ^ a a n bruggr oos tkamp^ 

k 

F 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardstiergen 

Tel. 054-41.25.89 
Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

TE HUUR VOOR UW VAKANTIE 
AAN ZEE: 

moderne app. en villa's 
in alle prijsklassen 

GrcFtis 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 
Slnt-Aarnoutstraat 12 
8211 Aartrijke-Zedelgem 
S 050/20.08.50 
algemene decoratiewerken — 
schilderen — behangen — 
vloerbekledingen — parket — 
louverdrape — luxaflex — .... 
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VOLHARDEN 
Na een al te lange tijd het weekblad met-

het-slechte-karakter en dubt)elzinnig CVP-
hart te hebben ondergaan — en na een even 
lange tijd van uw weekblad te hebben geno
ten, wil ik de redaktie feliciteren. Van de 
destruktieve sfeer naar de dinamiek van de 
gestadige opbouw, is een bevrijdende stap 
geweest. In plaats van onvermijdelijk 
schoonheidsvlekken (niets is immers vol
maakt in deze wereld) op te blazen tot 
woekering, wordt een al te bescheiden licht 
geworpen op het werk van de VU en haar 
verkozenen die op elk terrein inspirerend en 
zelfs baanbrekend werk verrichten. Zij zijn 
de gist van het federale brood dat zonder hen 
nooit zo gekneed, nooit zo gesmaakt zal 
worden. Het blijft echter een jammerlijke 
konstante in de geschiedenis der Vlaamse 
heropstanding, dat onvruchtbare en lakse 
prominenten, alsmede tafelspringers aller
hande, de werkers in de wijngaard misprij
zen. Zelf verheerlijkende inkwisitiementafi-
teit die aanslaat bij simpelen en misnoegden, 
komt de opgang in de natbijheid van het 
doel. 

Volharden vrienden, allen uw werk heeft 
reeds onverhoopte vruchten afgeworpen. Al
leen gij kunt het voltooien. 

Omar Waegeman, letterkundige 
Wemmei 

FILMTITELS 
Daar ik Engelstalige opschriften niet kan 

lezen en zeker niet verstaan, durf ik u vragen 
mij de Nederlandse vertaling te bezorgen 
van de filmtitels in uw rubriek ,,Een film per 
dag". 

Honderden lezers zijn in mijn geval. In uw 
geval zou de Vlaamse refleks zeker moeten 
spelen. 

Na persoonlijk kontakt en ook per briefwis
seling met de hoofdredakteur van Gazet van 
Antwerpen geeft deze krant ook de Neder
landstalige filmtitels. 

Ook KFL-Aalst is akkoord en past die 
werkwijze geleidelijk toe. Daar zegt men dat 
die situatie zo gegroeid is en niemand er aan 
denkt dat te veranderen. Maar het moet en 
kan veranderen. 

Hopende dat WIJ zijn steen zal bijdragen I 
Augustin Daelemans, Aalst 

GRAMMENS 
Vanzelfsprekend denk ik er niet aan, kom-

mentaar te geven bij uw bespreking van mijn 
boek „Gedaan met geven en toegeven", 
verschenen in WIJ van 12 oktober j . l . 

Echter, misschien kunt u mij toestaan een 
onjuiste voorstelling van zaken recht te zet
ten, en met name afstand te nemen van de 
bewering van uw recensent als zou ik wen

sen „de Walen op hun beurt te laten onder
gaan wat wij in het oude België hebben 
geleden". 

Mijn standpunt is dit. Federalisme is in het 
voordeel van een minderheidsvolk. Aange
zien Vlaanderen dit in België niet is, hoeven 
wij geen federalisme te eisen, — maar hieruit 
volgt nog niet, dat wij tegen federalisme 
hoeven te zijn. Wij moeten wel de Waalse 
federalistische eisen in overeenstemming 
brengen met de Vlaamse nationale belan
gen. Op pagina's 43-45 van mijn boek licht ik 
het Vlaamse federalistische eisenprogram
ma toe, en stel, dat Belgisch federalisme 
zeker ook in het voordeel van Vlaanderen 
kan zijn indien het beantwoordt aan drie 
vereisten: 1. eigen financiële verantwoorde
lijkheid van de gewesten, zodat federalisme 
voor Vlaanderen het voordeel meebrengt dat 
de geldstroom van Vlaanderen naar Wallonië 
een einde neemt; 2. volledige binnenlandse 
autonomie voor de gewesten, zodat het 

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 lezersbrieif, is niet noodza
kelijk deze van de redaktie. 

Vlaanderen is dat de taalregeling voor Voe
ren, Vlaams-Brabant, enz. bepaalt; 3. geen 
derde gewest (Brussel). 

Vervolgens argumenteer ik, zeer uitvoerig, 
dat het federalisme van de huidige staatsher
vorming niet aan deze voonwaarden beant
woordt. Derhalve stel ik, is dit federalisme 
niet voor Vlaanderen aanvaardbaar. 

Ik ben dus geen phncipieel tegenstander 
van federalisme, geen „unitarist" zoals u het 
noemt, en ik wens de Walen niet in de 
verdrukking te brengen. Mijn stelling is al
leen dat, aangezien federalisme reeds een 
ingebouwd voordeel inhoudt voor het min
derheidsvolk, het Vlaamse meerderheids
volk in België slechts met een federalistische 
staatshervorming had mogen instemmen in 
ruil voor de inwilliging van zulke eisen die 
rechtstreeks samenhangen met de Vlaamse 
emancipatie in België, en die thans niet 

vervuld werden — naar mijn mening een 
verkeken kans. 

Mark Grammens 

WIE HELPT? 
In het DF-blaadje Omtrent schreef Binkske 

over Slim Sorteren: „Ik heb het zelf gewo
gen: 750 gr. publiciteit die ik deze week in 
één keer in mijn brievenbus kreeg. En elke 
week is dat zo, nu eens enkele grammetjes 
meer, dan weer minder... Ik heb die 750 gr. 
voor eenmaal eens serieus bekeken. 

Gratis aan huis besteld bij 29.767 gezin
nen. Mijn rekenmachientje kwam eraan te 
pas: 22.325 kg en 250 gr voor een beschei
den provinciestadje en hinterland als het 
onze. Ik heb het nog eens nagerekend en ja 
hoor, het klopt, meer dan 4 vrachtwagens 
van 5 ton." 

Deze berekeningen troffen mij omdat ik in 
onze Deerlijkse milieuraad een oproep deed 
om de reklame af te remmen door een 
gemeentebelasting te heffen op elk reklame-
blad niet uitgegeven door de eigen gemeen
te. Het Hellegaverbos werd aangeplant, 
10.000 bomen, met entoesiasme van jonge
ren en vele volwassenen. 

Elk jong boompje weegt gemiddeld 250 gr, 
wat 2.500 kg vertegenwoordigt. 

Elke week krijgt elk Deerlijks huisgezin 
gemiddeld 900 gr reklamebladen in de bus, 
wat voor 5.000 Deerlijkse huisgezinnen pre
cies 4.500 kg vertegenwoordigt, m.a.w. elke 
week wordt het Hellegaverbos 2 maal ge
rooid. 

Dit voorstel werd in onze milieuraad van 
Deerlijk (CVP-meerderheid) niet entoesiast 
onthaald. 

Zijn er onder de WIJ-lezers, die weet 
hebben van een dergelijke gemeentebelas
ting? Hoe wordt ze geïnd? Welke zijn de 
modaliteiten? 

Het is een feit dat de grootste hoeveelheid 
huisafval bestaat in ongevraagde reklame-
publiciteit. Welk verweer heeft de burger 
tegen deze ,,ongevraagde wekelijkse vloed 
van reklamebladen" in onze bussen? 

Elke reaktie wordt in dank aanvaard! 

Kris Christiaens, 
Stijn Streuvelslaan 6 

te 8740 Deerlijk 
(056/71.40.68 na 19u.) 

NOLF-BARAK 
In het interessant artikel over de verneder

landsing van de Gentse Hogeschool na WO 1 
(WIJ, 5 okt.j.l.) komt toch een onnauwkeurig
heid voor. De Wet-Nolf voorzag niet 1/3 
nederlandstalig onderwijs en 2/3 franstalig 
onderwijs, maar juist omgekeerd: 2/3 Neder
lands en 1/3 Frans... 

Natuurlijk bleef zij er vanuit Vlaams oog
punt niet minder verwerpelijk om! 

W. Janssens, Antwerpen 
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Haal de Vlaamse welp 
in huis 

De grootse mediakampanje 
van de VU heeft een eigen 
gezicht. Naast het nieuwe 
partijlogo prijkt een sym
pathiek ogend leeuwewelpje. 
Midden dit jaar was de 
Vlaamse welp reeds het 
ludieke herkennmgspunt m 
onze affichekampanje 
"Vlaanderen bestaat". Dit 
najaar blijft de welp het 
kampanjebeeld beheersen. U 
kan de Vlaamse welp nu in 
huis halen. Meer nog: de 
pluchen leeuwewelp is een 
ideaal geschenk voor uw 
vriendenkring. Meteen helpt 
u het kampanjebeeld verder 
uitdragen. "Vlaanderen 
belooft". 

Hoe bestellen? 
*individueel: U stuurt 
onderstaande bestelstrook 
terug en schrijft 550,-fr over 
op onderstaand rekening

nummer van VU-Vlaamse 
Vrije Demokraten. Na ont
vangst van de betaling sturen 
wij u de welp onmiddellijk 
toe. 
*afdeling: Afdelingen wor
den de spil in de versprei
ding van de Vlaamse welp. 
Bij bestelling per dozijn (12 
welpen in één doos) of per 
vijf dozijn (60 welpen) 
bekomt u een gunstprijs. U 
betaalt dan respektievelijk 
5.000,-fr. en 21.000,-fr. Let 
op: wanneer u de welpen 
doorverkoopt, geldt steeds 
de standaard-verkoopprijs 
van 550,- fr. Het prijs
verschil (respektievelijk 
1.600,- fr. en 12.000,- fr.) 
komt ten goede aan uw af
deling. Stuur ons onder
staande bestelstrook terug, 
met vermelding van het 
gewenste aantal en het 
leveringsadres. 

B e s t e l b o n 
Naam: Tel: 

Adres: 

Levenngsadres: (indien verschillend) 

Afdeling (Arrondissement): (niet bij persoonlijke bestelling) 

bestelt D 1 welp (550,- fr) D 12 welpen (5.000,- fr) D 60 welpen (21.000,- fr.) 

en schrijft het bedrag van -fr. over op bankrekeningnummer 435-0271521-01 van VU-Vlaamse Vnje 

Demokraten, Barnkadenplein 12 te 1000 Brussel 1. 

Handtekening, Datum: 

Terugzenden aan: VU, Algemeen Sekretariaat, Barnkadenplein 12 te 1000 Brussel 1. 


