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AANBEVOLEN HUIZEN 

NV BERT Cars en Trucks 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Verdeler 
VOLKSWAGEN 

Tel.: 02/582.13.12 
02/582.04.10 

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 

% 

nv de winne-fabrisac 

/ migrostraat 128 
\ , ^ /'S} 9200 schoonaarde 

^ ' ' dendermonde 
052 / 42 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

fypo offset - repro 
enveloppen - rx enveloppen 
kettingformulieren 
boekdruk - direct mail 
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PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 Geraardsbergen 
Tel. 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

' ^ 1 
TE HUUR VOOR UW VAKANTIE 

AAN ZEE : 
moderne app en villa's 

in alle prijsklassen 
Gratis catologus op aanvraag 

058-51.26.29 
Leopold II laan 205 

8670 OOSTDUINKERKE 

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

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

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

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

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.64.75 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

Nieuw telefoonnummer: 

053/80.10.09 

Freddy en Cecile 
Vermeersch-Vaesen 
Sint-Aarnoutstraat 12 
8211 Aartrijke-Zedelgem 
S 050/20.08.50 
algemene decoratiewerken — 
schilderen — befiangen — 
vloerbekledingen — parket — 
louverdrape — luxaflex — .... 



EEN WELP 
MET TOEKOMST 

E
EN kronkel in de geschiedenis heeft onze gemeenschap 
opgezadeld met een leeuw als simbool. In woord en beeld 
zingen wij graag de lof van dit edel dier, niet In het minst 
omdat het de reputatie heeft struis en moedig te zijn. In de 
letterkunde werd de leeuw uitgeroepen tot de koning van 
het dierenrijk, maar dat was in een persiflage op het 
mensdom. 

Het lag voor de hand dat in de van romantiek barstende 
vorige eeuw de jonge Vlaamse beweging zich geen beter 
simbool kon kiezen dan de leeuw, de rechtstreekse 
afstammeling van dé Leeuw die in hoogsteigen persoon 

op de Groeningerkouter te Kortrijk het tij voor het Vlaamse volksleger 
deed keren. De deus ex machina die het vertrapte Vlaamse volk uit 
de penarie hielp en als een Mozes naar het beloofde land leidde... 

Wij, de kinderen van deze ruimtevaarteeuw zijn heel wat nuchter
der en koesteren andere simbolen. Wellicht zouden wij vandaag 
opteren voor de chip, dat wondere niemandalletje dat de wereld 
veranderde... 

Honderdvijftig jaar Vlaamse beweging trok zich op aan een droom 
van een leeuw. Een leeuw als een vuurwerk, de zwarte bloem op het 
goudgele veld. Een leeuw die uit duizenden vlaggen klauwt en 
generaties na mekaar begeesterde en deed dromen. En niemand die 
ooit had venwacht dat deze droom zo snel 
werkelijkheid zou worden. 

Want waar staat de Vlaamse gemeen
schap thans voor? 

Zij heeft het oriëntatiejaar van haar pril 
bestaan achter de rug. Nu dienen de stap
stenen uitgezet voor morgen, voor de toe
komst, voor de komende eeuw. 

Nu, omdat door de jongste grondwetsher
ziening zoveel mogelijk kon worden. Nu, 
omdat voor Vlaanderen de toekomst begon
nen is. Nu, omdat binnen een grondwettelijk 
kader Vlaanderen bestéètl Terecht schreef 
prof. Eric Ponette, de voorzitter van de 
Vlaamse academici: „Wanneer men vast
stelt dat ongeveer 40 % van het totale 
budjet van de Belgische staat overgeheveld is naar de gemeenschap
pen en gewesten, is er inderdaad reden om te zeggen dat Vlaanderen 
bestaat..." 

Vlaanderen is dus niet langer een relikwie uit een roemrijk 
verleden, Vlaanderen bestèèt, ook in Europa waarvan het een van de 
welvarendste regio's is. 

Maar de leeuw die heel deze opgang vergezelt en die wij als een 
volwassen en krijgshaftig beest zien is maar een welp, een beginne
ling. 

De droom en de daad die het Vlaamse zelfstandigheidsstreven 
voedde wordt nu reeds 35 jaar lang uitgedragen door de Volksunie, 
zij is daarom gekend als de partij van de leeuw. De simbolen en de 
strijd van de Vlaamse beweging zijn steeds ook de hare geweest. Zij 
heeft wetgevende stem gegeven aan de verzuchtingen van opeenvol
gende Vlaamsbewuste generaties. Onder haar aanvoeren is het 
federalizeringsproces nooit eerder zo ver gevorderd. 

De Volksunie is er zich echter van bewust dat dit nog maar een 
aanzet is en dat het grote, het definitieve werk nog moet beginnen. 

Bovendien melden zich steeds nieuwe uitdagingen. Omdat de 
Volksunie weet dat aan politiek doen duidelijkheid vraagt heeft zij 
haar ongebonden en demokratische ingesteldheid in haar naam 
beklemtoond. Omdat zij weet dat aan politiek doen vooruitzien is 
heeft zij een Toekomstplan voor Vlaanderen op poten gezet. 

Want als Vlaanderen bestaat moet men ook de vraag stellen hoe 
het bestaat? 

Met haar Toekomstplan wil de partij de pijlers aanduiden waarop 
zo'n toekomst het best gebouwd wordt. Zes veelomvattende steunbe
ren : federalisme, welvaarten welzijn, verdraagzaamheid, onafhanke
lijkheid, vrede en een leefbare toekomst. Dit Toekomstplan, een 
eigentijdse vertaling van het Vlaams-nationale gedachtengoed, trekt 
de krijtlijnen waarbinnen een politiek op lange termijn mogelijk is. 

Als zaterdag a.s. op drie plaatsen in het Vlaamse land dit 
Toekomstplan voorgesteld wordt zet de Volksunie een belangrijke 
stap, niet zo zeer voor haar zelf maar ten bate van het politieke debat 
in Vlaanderen. Er gaat geen weekeinde voorbij of ergens in het land 
wordt van gedachten gewisseld over de wegen naar onze toekomst. 
De vragen zijn gekend: hoe moet het verder met de staatshervor
ming? Is het welvaartspeil dat wij thans beleven aan te houden? 
Hebben wij een antwoord op de onverdraagzaamheid die de kop 
opsteekt? Wat zal onze stem zijn in het debat over verzuiling en 

horigheid aan sociale en politieke macht? 
Welke rol kan onze kleine natie vanuit de 
Nooit meer oorlog-gedachte spelen om de 
vrede te handhaven? Zullen wij in staat zijn 
de afbraak van het leefmilieu te stoppen en 
om te buigen naar een algeheel herstel? 

Dit zijn vragen die om een antwoord 
smeken. En dat antwoord moeten wij geven. 
Elk van ons moet zich daarvoor inzetten. De 
oplossingen zullen studie, overleg, eensge
zindheid en aktie vergen. En zoals het werk 
van de Volksunie in de voorbije dertig jaar 
heeft bijgedragen tot de politieke hervor
ming van België, zo zullen onze antwoorden 
opnieuw bijdragen voor het beleid van de 
komende decennia. Dat is onze ambitie! 

Er is vergeleken met vroeger thans een groot verschil. In het 
verleden ijverden de Vlaams-nationalisten binnen het beklemmende 
keurslijf van de unitaire staat, nu doen zij dat binnen een Vlaanderen 
dat bestèèt. 

De Volksunie vergezelt haar Toekomstplan terecht van een Vlaam
se welp die nog alles te bewijzen heeft. Een welp met toekomst I 

Wanneer morgen te Gent, Brussel en Beringen de Volksuniekader
leden als eersten met de vernieuwende boodschap zullen gekonfron-
teerd worden moet dit de start betekenen voor een grootse opdracht 
die in alle steden en gemeenten van Vlaanderen gestalte zal krijgen. 
Deze operatie kan slechts nuttig en zinvol zijn wanneer zij gebeurt in 
samenspraak met de brede lagen van de bevolking. Slechts dan 
kunnen mensen aan het denken worden gezet over de toekomst van 
onze gemeenschap, hun toekomst. 

Wanneer de Volksunie daarin lukt vervult zij haar taak als politieke 
partij ten volle. Wij wensen het Plan (en de welp!) een boeiende 
toekomst. 

Maurits Van Liedekerke 
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Kamerlid Hugo Coveliers en 
VU-fraktieleider in de ge
meenteraad Gerard Bergers 
over het failliet van Antwer

pen. 

9
De Wetstraat beleefde weer 
boeiende dagen: Freida Bre-
poels op jacht en de Rwanda-
krisis. Maar het een heeft 

niets met het andere te maken. 

11 De regio's zijn in Europa 
nog de grote afwezige. 
Volgens de VU moet daar 
verandering in komen. 

^ f^ En wat gaat U morgen 
I J 27 oktober doen, als we 
I ^ ^ mogen vragen? U komt 

naar Brussel, Gent of Be
ringen voor de VU-meeting, juist. 

13 
Vlaanderens Morgen 
vierde op stijlvolle wijze 
zijn tiende verjaardag. 

^ M \r\ België werden verle-
I / l den jaar 2.140 gevallen 
I " Y van desertie geteld. Staat 

de militaire dienst voor 
het vuurpeloton ? 

15 
In Rijsel betoogden zater
dag zo'n 350 Frans-Vla
mingen. 

^ / % In Noord-lerland is nu al 
I i ^ ^^ J^̂ "̂  ^^" latente bur-
I ^ J geroorlog aan de gang. 

Volgens Sinn Fein-parle-
mentslid Gerry Adams is een oplos
sing verder af dan ooit. 

18 
De brandweer kent in een 
grootstad als Brussel 
specifieke noden en pro
blemen. 

21 
CO-vergiftigingen vor
men een probleem in 
onze hoofdstad. Staats-
sekretaris Vic Anciaux 

licht voor. 

ƒ ^ f^ Zijn de pompiers nu echt 
J J de Ridders van het Vuur 

^ f ^ waarvoor ze doorgaan? 
Een gepensioneerde 

spuitgast klapt uit de biecht. ,,Pom
piers zijn geen helden, we doen 
slechts onze plicht", zo noteerden 
we. 

0^ ^m Op 29 oktober a.s. is het 
J ƒ 45 jaar geleden dat de 

^ ^ f Vlaamsgezinde Steen-
brugse abt Dom Modest 

Van Assche overleed. 

29 
Met The Four Tempera
ments begon het Ballet 
van Vlaanderen het nieu
we seizoen. 

0^ M KVM-voorzitter Cordier 
J / l lijdt in de zaak-Clijsters 

1 ^ " Y hopeloos gezichtsverlies. 
Dat de regels van het be

drijfsleven en van de voetballerij 
niet hetzelfde zijn, ondervond hij 
weer eens pijnlijk. 

(omslagfoto R. Szommer) 

WIJ — 26 OKTOBER 1990 4 



DOORDEWEEKS 

WORDT CCOD 
VCCOD? 

De kristelijke ambtenarenvakbond (CCOD) 
zit in de problemen. Sinds de recente staats-
hervonning werkt het grootste deel van de 
ruim 100.000 leden in gefederaliseerde in
stellingen. De struktuur van de bond is daar
aan nog niet aangepast. De top van de 
CCOD werkt aan een herstrukturering om elk 
nivo (federale, gewestelijke, provinciale, ge
meentelijke, parastatale,...) een aangepaste 
struktuur te geven. 

Tot daar niets aan de hand. Maar plots 
stelde een groot deel van de Vlaamse mili
tanten de eis dat de middelen en het perso
neel van de vakbond voortaan evenredig 
verdeeld moeten worden. Want hoe zit de 
vork bij dat CCOD in elkaar? Er wordt 
algemeen aangenomen dat de Vlamingen 
direvierde van de leden van de CCOD uitma
ken, en de Franstaligen zowat een kwart. 
Maar, zo wordt verteld, voor de verdeling van 
de uitgaven en van het vakbondspersoneel 
wordt een 2/3-1/3-verdeelsleutel gehanteerd. 

leder weldenkend mens kan de eis van de 
Vlaamse CCOD-ers volkomen begrijpen. 
Men kan zich zelfs de vraag stellen waarom 
ze die al niet veel vroeger stelden. Het 
bizarre in dit vakbondskonflikt is echter de 
reaktie van de Franstaligen op de Vlaamse 
eis voor redelijkheid. Zij zeggen nu dat ze bij 
een evenredige verdeling van het geld en het 
personeel geen enkele reden meer zien om 
bij een nationale CCOD te blijven, en net zo 
goed een eigen vakbond kunnen oprichten. 
In plaats van die goede Vlamingen te bedan
ken voor hun vrijgevigheid, en zich gelukkig 
te prijzen dat die nog zolang geduurd heeft, 
dreigen ze het af te stappen als aan hun 
onrechtvaardige privilegies getornd wordt. 

Zo reageren dus de Franstaligen: wanneer 
ze materieel en financieel geen voordeel 
meer doen aan een nationale struktuur, zien 
ze het nut van die struktuur niet langer in, en 
willen ze hun eigen weg gaan.,,Solidariteit" 
mag, volgens de Franstalige CCOD-ers, dus 
alleen in het nadeel van de Vlamingen spe
len. Wanneer de Vlaming een rechtvaardige 
verdeling vraagt, houdt de Franstalige het 
voor bekeken. De Vlamingen pikken dit nu al 
160 jaar, maar zoiets blijft niet duren. Dit leidt 
tot separatisme, (zie ook Het partijbestuur 
deelt mede) 

DE KONING 
SCHRIJFT 

Op binnenlands vlak is koning Boudewijn 
aardig op weg om met de Gouden Schoen 
van de politiek te gaan lopen. De vorst stond 
dit jaar met zijn verjaardagen die toevallig 
allemaal samenliepen al in het centrum van 
de belangstelling, maar hij doet er zelf nog 
een schepje bij. Eerst door een brief te 
schrijven over de problemen met zijn gewe
ten, en zijn weigering om een wet te onderte-

:Tsc'l 

Wie nog kan lachen met de akties van de Franstalige leerkrachten, zijn hun 
leerlingen. Die hebben immers noodgedwongen vakantie. De leerkrachten zelf 
voeren reeds maandenlang aktie voor meer loon en geld voor het onderwijs. 
De maaltijdcheques die ze aangeboden kregen moeten ze niet. Om hun protest 
kracht bij te zetten legden ze het verkeer in Brussel weer eens plat. Dit verliep 
niet zonder incidenten. Aan het zuidstatton braken zelfs fikse rellen uit. 
Daarop verbood burgemeenster Brouhon van Brussel de betogingen die reeds 
aangekondigd waren. De vakbonden gaan er van uit dat de nederale regering 
nu maar een oplossing voor het probleem moet vinden. Ze willen o.m. dat het 
volledige kijk- en luistergeld naar de gemeenschappen wordt overgeheveld. 
De Franstalige leerkrachten zouden nu maar eens moeten begrijpen dat daar 
geen sprake van kan zijn. De federale regering is over het Franstalig onderwijs 
nu eenmaal niet langer bevoegd. (toto R. oe Moor) 

kenen. Gewetensproblemen zijn voor ieder
een die het ernstig meent niet om mee te 
lachen. Maar elke Belg die door zijn werk in 
de gewetensproblemen verzeilt heeft twee 
mogelijkheden: ze opzij zetten of ontslag 
nemen. Ontslag nemen had ook Boudewijn 
maar moeten doen. Dan kon hij zich bij de 
volgende verkiezingen misschien wel kandi
daat stellen en de nieuwe CVP-premier wor
den. 

Onze vorst heeft het schrijven echter niet 
afgeleerd: de koning drukte de schriftelijke 
wens uit dat de regering zou ingrijpen in het 
Rwandese konflikt. Niet alleen om de Belgi
sche ontwikkelingshelpers in het voormalige 
mandaatgebied te beschermen, ook om het 
regime van president Habyarimana overeind 
te houden, zo onthulde de Vlaamse joernalist 
Hugo Camps in het Nederlandse weekblad 

Elsevier. Meteen valt een ander licht op de 
snelheid waarmee premier Martens de evo
lutie van zijn safaridiplomatie in 's konings 
oor ging fluisteren, nog vooraleer de volks
vertegenwoordiging er kennis van kon ne
men. 

Na de eerste mini-koningskhsis over de 
abortuswet, kondigde de regering aan om zo 
snel mogelijk maatregelen te treffen die de 
rol van het staatshoofd tot de protokolaire en 
representatieve sfeer beperkt. De regering is 
dus te laat met haar maatregelen. De burger 
zal uit het koninklijke initiatief in ieder geval 
onthouden dat één brief van Boudewijn veel 
meer vruchten afwerpt dan tientallen brieven 
van politici of duizenden brieven uit de 
schrijfklubs van Amnesty International over 
schendingen van de mensenrechten in 
Rwanda. 
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Veel bleef er niet over van de wagen waarmee KVM-speler Pascal De Wilde een 
ongeval met dodelijke slachtoffers veroorzaakte. Verkeersminister Dehaene 
denkt er aan om op minder drukke momenten de maximumsnelheid op de 
autowegen te verhogen tot 140 km per uur. (toto VUM) 

FRANKOFONEN IN 
VLAAMS-BRABANT 

Op een forumgesprek in de faciliteitenge
meente Linl<ebeek over de Franstaligen in de 
Vlaamsbrabantse rand rond Brussel werden 
enkele opmerkelijke uitspraken genoteerd. 
Aan het gesprek werd o.m. deelgenomen 
door specialisten van ULB en UCL. De 
Franstaligen uit de rand willen bij de Franse 
gemeenschap blijven behoren. Ze waarschu
wen sommige Waalse politici dat de Franse 
gemeenschap niet mag worden afgeschaft. 
Ze willen immers het recht krijgen om leden 
van de Franse gemeenschapsraad aan te 
wijzen. De Vlamingen trokken wat dit betreft 
totnogtoe aan één zeel: daar kan geen 
sprake van zijn. 

De Franstaligen uit de rand kondigden 
verder aan dat ze bij onderhandelingen over 
de derde faze, formules naar voren zullen 
schuiven die de nadelen van de door de 
Vlamingen voorgestane splitsing van Brus-
sel-Halle-Vilvoorde en de oprichting van een 
provincie Vlaams-Brabant moeten neutrali
seren. Ook hier is dus waakzaamheid gebo
den. 

Wat de Franstaligen van de periferie (die 
naar eigen zeggen 5% van alle Franstaligen 
in België vertegenwoordigen) hoog zit, is dat 
ze zonder dat ze daarover werden geraad
pleegd, bij Vlaanderen ingelijfd werden. De 
overdracht van het toezicht op de faciliteiten
gemeenten van de federale naar de Vlaamse 
regering is in dat verband de kwaadste slag 
die aan de Franstaligen al is toegebracht, 
zeggen ze zelf. Zo hoort U het ook eens van 
een ander. 

PRINS ALBERT... 
Twee beroemdheden werden het afgelo

pen weekeind het slachtoffer van een geluk
kig niet dodelijk ongeval. Hoewel, slachtoffer 
is een groot woord. KV Mechelen-voetballer 
Pascal De Wilde veroorzaakte bij een ge
vaarlijk inhaalmaneuver met zijn zware BMW 
zelf een ongeval. Hij botste frontaal op een 
tegenligger met vier inzittenden. Resultaat: 
De Wilde zwaargewond, zijn passagier even
eens. In de andere wagen vielen twee dode
lijke slachtoffers te betreuren en raakten de 
twee anderen zwaar gewond. Wie De Wilde 
een snel herstel toewenst, betoont best in 
een adem zijn medeleven met de families 
van de dodelijke slachtoffers. 

Ook zijne koninklijke hoogheid Prins Albert 
I werd het slachtoffer van een aanrijding. De 
hofauto's werden geëskorteerd door de Leu
vense politie, l̂ /laar toen op een kruispunt het 
verkeer stilgelegd werd om de koninklijke 
stoet te laten passeren liep het mis. Een 
automobilist die groen had zag het stopbevel 
van de agenten niet en reed pal op de BMW 
van de prins in. De sukkelaar die het bevel 
van de agenten niet gezien had moest ter 
plekke zijn rijbewijs inleveren, nog vooraleer 

de uitslag van de ademtest en de bloedproef 
bekend was. 

...EN DE WILDE 
De vraag moet toch gesteld worden of het 

nut van zo'n eskorte dat overal zomaar de 
verkeersregels mag negeren opweegt tegen 
het gevaar voor de andere weggebruikers 
(en de leden van het eskorte!). Heeft de prins 
in het weekend zo weinig tijd dat hij niet kan 
stoppen voor het rood licht, zoals alle andere 
Belgen? Volgens de grondwet zijn alle Bel
gen gelijk voor de wet. Maar sommige Bel
gen zijn meer gelijk dan anderen, zoals de 
varkens in de Dierenboerderij van George 
Orwell. 

TER YDE 
Na twee jaar juridisch bekvechten heeft 

het Vlaams gewest de strijd over de betwiste 
watenwinning in het unieke duingebied Ter 
Yde in Oostduinkerke gewonnen. De vzw 
Natuurreservaten werd ook in het gelijk ge
steld en ontving 1 frank morele schadever
goeding. De interkommunale Waterleidings
maatschappij van Veurne-Ambacht (IWVA) 
moest het onderspit delven, haar gewezen 
direkteur Marcel Gunst werd veroordeeld tot 
een boete van 48.000 frank of 6 maanden 
effektieve celstraf. Dat is nog een milde straf 
voor de weerspannigaard. 

Gunst had immers zonder de nodige ver
gunning grondwerken tot waterwinning kate-
gorie C laten uitvoeren, had zich verzet 
tegen inspektie, en gerechtelijke bevelen tot 
staking der werken en verzegeling van de 
toegangsweg in de wind geslagen. 

De vzw Natuurreservaten is tevreden met 
de uitspraak, al had ze liever gezien dat de 

verplichting tot herstel van de schade verder 
ging. De vereniging kon als eisende partij 
optreden omdat ze vlak in de buurt van de 
watenwinning een natuurgebied Ter Yde in 
eigendom heeft, dat door de grondwatenwin-
ning schade zou ondervinden. 

SP MET VU-PLUIMEN 
Dat regeringspartijen bij tijd en wijle een 

balans opmaken van hun regeringsdeelna
me is niet meer dan normaal. En dat er 
daarbij al eens pluimen op de hoed gestoken 
worden die eerder op andermans hoofddek
sel thuishoren is ook niet abnormaal. Maar 
ook hier geldt het gevleugelde woord dat 
teveel trop is en trop teveel. En dat zelfs 
socialisten hierbij de kerk in het midden 
moeten houden. 

Dat doen de Vlaamse socialisten zeker 
niet als ze in de brochure over tweeënhalf 
jaar regeringsdeelname zonder blikken of 
blozen stellen dat ze ook op op het vlak van 
het wetenschapsbeleid het verschil hebben 
gemaakt en dat zij ondanks alles dit budget 
hebben weten op te trekken. 

Wat meer bescheidenheid was hier echt 
toch wel op zijn plaats geweest. Zo is het 
toch voor iedereen duidelijk dat de essentiële 
beleidsopties niet door de staatssekretaris 
maar door de minister van Wetenschapsbe
leid worden bepaald, in casu Hugo Schiltz, 
en dat niet de heer staatssekretaris maar wel 
degelijk onze Begrotingsminister de belang
rijke inhaalbeweging voor wetenschapsbe
leid realiseerde. 

Maar misschien doelden de brochure
schrijvers op de kwantitatieve inbreng van
wege de SP? Met drie staatssekretarissen 
voor Wetenschapsbeleid op tweeënhalf jaar 
tijd is die inderdaad niet minnetjes... 
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• De scKeepvaartmaatschappij P&O 
en de bemanningsleden van de Her
ald oi Free Enterprise, de veerboot 
die in maart '87 voor de kust van 
Zeebrugge zonk, werden vrijgespro
ken. Bij de ramp verloren 193 mensen 
het teven. 

• De pastoors en onderpastoors 
aangestoten bij de kristeiijke ambte
narenvakbond CCOD, dreigen met 
een t^etoging in soetane ais zij de 
opslag van 1.200 frank per maand 
niet ontvangen die alle federale amb
tenaren krijgen. Een staking zien ze 
niet zo goed zitten omdat ze, net ais 
de spoorwegen, in dat gevai klanten 
dreigen af te stoten. De pastoors 
krijgen nu 36.000 fr. bruto per maand. 

• Op het filmfestival van Gent viel 
vooral Dominique Deruddere in de 
prijzen. „Wait until spring. Bandini" 
(Wacht tot het lente wordt, Bandin!) 
kreeg drie plateaus, en „Crazy love" 
(Gekke liefde) werd bekroond als 
beste Vlaamse film van de jongste 25 
jaar. Congratulations, Dominique! 
(gefeliciteerd, Dominique!) 

• Koninklijk migrantenkommissaris 
Pauta D'IHIondt had net steen en been 
geklaagd dat er in al die tijd dat zij 
haar funktie bekleedt nog geen aan
zet is gegeven voor een daadwerke
lijk migrantenbeleid, of daar raak
ten in Borgerhout militanten van het 
Antifascistisch Front (AFF) slaags 
met Vlaams Blokkers. Wie draagt de 
verantwoordelijkheid voor dit straat
geweld? Kiet Vlaams Biok, vanwege 
de provocerende „moskeeénwande-
Hng"? Het AFF, dat tenslotte „de aan
val" inzette? Of de politie, die te laat 
tussenbeide kwam? Alle drie: beide 
eerstgenoemden omdat ze nu een
maal een vooriiefde hebben voor 
doorslaggevende argumenten, de po
litie omdat ze dat nu eenmaal had 
moeten weten. 

• De bejaarde Borgerhoutenaar die 
na het treffen door enkele jonge Ma
rokkaanse heethoofden in het zie
kenhuis werd geslagen, ts aan zijn 
verwondingen bezweken. Het mi-
grantenprobieem dreigt nu in Antwer
pen volkomen uit de hand te lopen. 
Tot waar de verrottingsstrategie van 
de bewindsiui leiden kan. 

• Burgemeester Cools (SP) van Ant
werpen heeft het nu gevonden: hij 
schreef een brief aan de ambassa
deurvan Marokko om zijn invloed aan 
te wenden bij zijn jonge Marokkaanse 
landgenoten om zich wat in te houden 
en de wetten van het gastland te 
respekteren. 

• Van boven de Moerdijk bereikt ons 
weer goed nieuws. Verleden week 
konden we verheugd melden dat het 
geboortecijfer er stijgt. Niet alleen bij 
de mensen blijkbaar: het aantal zee
honden in de Waddenzee is het afge
lopen jaar met 15 procent toegeno
men. 

ANTWERPEN HAAST 
BANKROET 

WIJ zag een Antwerps burgemeester m 
Brussel 35 miljard l<wijtschelding opeisen 
Goed ogenblik om hierover kamerlid Hugo 
Coveliers en ook de Antwerpse fraktieleider 
Gerard Bergers te ondervragen 

• De krantentitels liegen er niet om. Op 
een perskonferentle spreken jullie van 
een Antwerps faillissement op bekentenis 
van de eigen burgemeester na twee mis
lukte konkordaten. 

Gerard Bergers „Onvoorstelbaar is eens 
temeer de wijze waarop dit gebeurt Deze 
burgemeester gaat met de Socialistische 
Gemeenschappelijke aktie bij een partij-
vnend-minister en gooit er gewoon de spons 
over Of IS het een schijnbeweging om de 
achterban geen onpopulaire maatregelen te 
moeten opleggen'' De VU had dit al lang 
voorspeld omdat sinds 1983 de versleten 
koalitie gewoon schulden en zelfs vervallen 
intresten opschuift Het komt neer op toege
ven dat twee saneringsoperaties mets hiel
pen Daarbij gaat hij dan het eigen kollege, 
de meerderheid voorbij en zet de ganse 
gemeenteraad voor schut Deze week wei
gerde hij nog de boeken open te leggen voor 
de begrotingswijziging of een open debat te 
voeren over de stadsfinancies Het aange
haald motief IS dat die werkgroep er zich over 
buigt " 

• Werd er dan al die jaren gesaneerd 
zonder resultaat? Er werd toch al steun 
verstrekt, de belastingen zijn verhoogd en 
er is al personeel afgevloeid. 

Gerard Bergers ,,Zeker, maar dit beleid 
gaat er altijd verder vanuit dat niemand 
Antwerpen durft failliet laten gaan De VU-
fraktie hamert er al jaren op aan echt struktu-
rele maatregelen te nemen en de nepsane-
ringen stop te zetten Dat kan en dat moet 
Antwerpen zelf doen, maar dan ook door de 
ganse stad van de grond af door te lichten 
Daarvoor is geen betuttelende kuratele no
dig, ook met van de minister of zijn werk
groep Aan de hand van die analise moeten 
WIJ, Antwerpenaren zelf bepalen wat wij nog 
kunnen doen, nog mogen doen en met meer 
kunnen doen als stad De schuld van eigen 
falen wordt altijd afgewenteld, de ene keer is 
het inflatie, de andere keer het dalend ge
meentefonds, nooit wordt de oorzaak bij 
zichzelf gezocht" 

• Is dit dan geen tipische grootstadspro-
blematiek, eigen aan centrumsteden? 

Hugo Coveliers ,, Centrumsteden heb
ben relatief zwaarder lasten en een te klem 
draagvlak, dat zien we in gans Europa Die 

centrumfunktie moet herwaardering krijgen 
Het IS ook fundamenteel onrechtvaardig dat 
burgers omdat ze toevallig in zulk centrum 
wonen fiskaal meer belast worden en zelf 
minder diensten krijgen De omliggende re
gio's moeten in financienng ervan maar ook 
in de beleisdsorganen van die centrumfunk-
ties betrokken worden En gedurfde oplos
singen moeten ook zorgen voor rechtvaardi
ger verdeling van taken en lasten Antwer
pen heeft het grootste politiekorps van het 
land met bijna 2 000 man (20% van het 
personeel) Mijn ervanng is dat de huidige 
koalitie het houdt bij dagjespolitiek zonder 
visie op de toekomst Zij beheren de ganse 
stad vanuit hun koalitie-akkoord en zien met 
verder dan de partijneus lang is " 

• Kan die werkgroep onder de leiding van 
de minister en zijn administratie echt geen 
soelaas brengen? 

Hugo Coveliers ,, Dat zou mij sterk verba
zen Dwangsaneringen zijn overal ten dode 
opgeschreven Antwerpen moet dit zelf doen 
met openlegging van de boeken en voeren 
van een open beleid Daar moet de ganse 
gemeenteraad bij betrokken worden Of het 
nu om oppositie of meerderheid gaat, de 
toestand is dusdanig verziekt dat stad en 
burger voorrang moeten krijgen boven enge 
partijpolitiek De leden van de meerderheid 
mogen het met laten bij kritische opmerkin
gen tegenover eigen beleid en de oppositie 
mag met opzij gaan staan Daarbij moet een 
samenwerking starten tussen gemeente
raad, stadsbestuur en parlementairen om de 
problematiek van de grootstad aan te pak
ken " 

• De ganse aanpak van de Antwerpse 
krisis moet dus gewijzigd worden? 

Bergers ,,De makke meerderheid volgde 
ook nu de burgemeester Deze voelt zich dan 
nog vereerd met de kuratele van de minister 
en de saneringswerkgroep Antwerpen moet 
zichzelf saneren, zonder voogd of stiefvader 
De gemeenteraad moet hiervoor een Ant
werps front in Antwerpen vormen " 

Coveliers „Daarbij moet de problematiek 
van de grootstad gkjbaal aangepakt worden 
Op zijn grondgebied herbergt Antwerpen 
82% van alle steuntrekkers uit het arrondis
sement Het doet met haven en nijverheid de 
welvaart van de ganse streek stijgen Alle 
politieke families van de streek moeten sa
men met de gemeenteraad een breed regio
naal Antwerps front vormen dat buiten Ant
werpen samenwerkt Voor Antwerpen en 
voor de ganse Antwerpse regio " 
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PERSSPIEGEL 
Na Koeweit zullen nu wel veel 
van onze „waarde landgeno
ten" weten waar Rwanda ei
genlijk ligt. Ondertussen zijn 
de onderhandelingen over een 
centraal-sociaal aidtoord vast
gelopen en zit Antwerpen in 
een financieel moeras. Allerlei 
zaken die de vraag stellen of bij 
dit ailes de verkiezingskoorts 
niet te fel zal gaan stijgen om 
nog veel zinnig werk te kunnen 
verrichten. 

W.V.B. 

TUI De 
Financieel 

Ekonomische 

Stelt een heel aantal vragen waarom die 
Rwandakwestie uiteenlopende reaktles 
uitlokt in de diverse partijen. 

,,Wat bezielt een Belgische regering om 
nu ai wekenlang al haar tijd en energie te 
steken in een relatief erg klein lokaal Afri
kaans konflikt? Wat bezielt een Belgisch 
premier om zich in het holst van de nacht 
plots en onvenvacht naar Afrika te laten 
vliegen en daar zowat een week lang de 
Afrikaanse boer op te gaan? 

Een begin van antwoord ligt in de interne 
verdeeldheid van de Belgische regering. 
Kristendemokraten en VU willen de Belgi
sche para's nog een tijdje in Rwanda hou
den, maar de socialisten eisen reeds gerui
me tijd hun terugtrekking. De voorbije zon
dagavond kregen de socialisten wat ze vroe
gen en besliste de regeringstop dat onze 
para's binnen de week teruggevlogen zou
den worden. Van dan af kwam het er voor de 
kristendemokraten op aan het regime in 
Rwanda een alternatief voor de Belgische 
para's te bieden en, in afwachting daarvan, 
op binnenlands politiek vlak tijd te winnen. 
De plotse vredesmissie van de premier naar 
Afrika moest dit alternatief konkreet gestalte 
geven." 

GAZET VAN ANTWERPEN 
Op de hamvraag hierboven gesteld 

heeft dit blad het humanitaire antwoord. 

„De hamvraag waar de regering het giste
ren lastig bleef mee hebben luidde nog 
steeds: worden onze para's nu ai dan niet 

meteen volledig of gedeeltelijk uit Rwanda 
teruggetrokken? Zij werden uitgestuurd voor 
een humanitaire operatie en moesten voor
komen dat onze landgenoten bij de uitgebro
ken vijandelijkheden in grote moeilijkheden 
of zelfs in levensgevaar zouden komen. 

Tegelijk gaf iedereen er zich van bij hun 
vertrek rekenschap van, dat zij daar ook 
stabiliserende faktor zouden zijn. Dit werd 
nooit gezegd en nog veel minder neerge
schreven in de regeringsmededeling. Maar 
het besef was er. En uit al wat onze landge
noten, die ginds zijn gebleven en die er ook 
willen blijven, hebben gezegd kan men al
leen maar afleiden dat dit ook het geval is. 
Daarom ook dringen zij er sterk op aan dat 
nog een tijdje para's in Rwanda zouden 
blijven. Een meerderheid van onze bevol
king, zeker in Vlaanderen, vindt dit een 
volkomen redelijke vraag." 

De Standaard 
Moet de Regering tussenkomen als de 

sociale partners geen centraal akkoord 
bereiken? Maar welk zijn dan de gevol
gen? 

„De regering dreigt ermee zelf een kader 
op te leggen als de sociale partners niet tot 
een centraal akkoord komen. Werkgevers, 
werknemers én overheid moeSten beseffen 
dat ze alle drie nadeel hebben bij zo'n 
ingreep. In de eerste plaats omdat de erva
ring uitwijst dat de reglementen die een 
overheid in zulke materies oplegt, nooit doel
matig zijn en altijd stelselmatig ontweken 
worden. De staatskas en de sociale-zeker-
heidskas zullen de slachtoffers daarvan zijn. 

Een regeringsingreep is vooral niet aange
wezen omdat het ontbreken van een konsen-
sus onder de sociale partners bijna zeker zal 
leiden tot een periode van sociale onrust. En 
een periode van ernstige sociale onrust is dé 
grootste bedreiging die kan wegen op de 
konkurrektiekracht, de tewerkstelling en de 
algemene welvaartsevolutie." 

HETVOLK 
Het Antwerps huwelijk SP-CVP is vol

gens dit blad doodversleten wat niet van 
aard is om de zware financiële problemen 
van de stad aan te pakken. 

„Er bestaat in Antwerpen echter niet al
leen een probleem met het overheidsperso
neel, maar ook met het politiek personeel. Er 

schort in Antwerpen wat met de rekrutering 
van bekwame krachten. Zo heeft de CVP 
eraan gedacht om voormalig havenschepen, 
later voorzitter van de KB, Jan Huyghebaert, 
opnieuw te rekruteren, maar die heeft intus
sen voor de eer bedankt. Ook de socialisten 
zoeken naar nieuwe figuren. 

Sommigen beweren dat de koalitie na ruim 
veertig jaar zo goed als versleten is en dat 
sleur de grote verantwoordelijke is voor de 
problemen van Antwerpen. Sleur bracht al
tijd maar meer kompromissen en politieke 
afspraken mee, maar ook grote nervositeit 
nu de rekeningen niet meer kloppen." 

De nervositeit maakt zich volgens Paul 
Goossens meester van de Wetstraatpolltl-
ci waar de atmosfeer meer verbeten 
wordt. 

„Nauwelijks 2 maanden na de vakantie 
zijn ze bijna aan rusten toe, maar ze hollen 
natuurlijk verder. Want er is de golf, er is 
Rwanda en nu ook het mislukte sociale 
overleg met alles wat dat aan indeksperike-
len, gezichtsverlies en geschokt vertrouwen 
binnen de koalitie kan meebrengen. En ie
dereen heeft plots ontdekt dat de verkiezin
gen niet meer veraf zijn. De geruchtenmolen 
draait dus op volle toeren en de achterdocht 
neemt toe. Iedereen is op zijn hoede voor 
perfiede maneuvers, zowel buiten als binnen 
de eigen partijrangen. In de Wetstraat is er 
geen plaats meer voor vriendschap en cama
raderie, want er wordt gecijferd, gerekend en 
belangen verdedigd." 

GEZEGD IS... 
...GEZEGD 

"Ik heb hier onlangs het mooiste 
l<ompliment gekregen wat mij te beurt 
kon vallen. Iemand zei mij „gij zijt geen 
burgervader maar een burgermoeder". 
Ik bemoeder ze een beetje, het zijn mijn 
kinderen. Ge moet er bezig mee zijn. 
De een moet een verse pamper krijgen, 
de andere wil beginnen lopen en de 
derde wil zijn liefdesverdriet kwijt. Ik 
heb hier een prachtige gemeente, een 
groot bed waarin het warm en behaag
lijk moet zijn, daarin moet gevreën 
worden, de mensen moeten mekaar 
graag zien." 

Antoine Denert, burgemeester van 
Kruibeke in Knack, 24 oktober 1990. 
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SAFARI-DIPLOMATE? 
RAKTIEVOORZITTER H. Can-
dries betuigde namens de VU zijn 
steun aan de regeringbeslissing 
om para's te sturen. „Het ging 
immers over een humanitaire op
dracht en alle op dat ogenblik 
beschikbare gegevens lieten 
geen alternatief. Wij zijn ervan 
overtuigd dat de aanwezigheid 
van onze para's ginder erger 
heeft voorkomen" 

Intussen is duidelijk geworden dat het 
konflikt in Rwanda niet herleid kan worden 
tot een ethnisch probleem tussen Hutu's en 
Tutsi's. „Vandaag weten wij dat de inval niet 
alleen een „terugkeer" is van vluchtelingen, 
maar dat er ook buitenlandse inmenging 
mee gemoeid is. Welke rol heeft Oeganda 
hierbij gespeeld? Ook is het niet alleen een 
invasie, want er bleek ook steun en samen
werking uit het binnenland. Men kan dus 
gewagen van kritiek, van opstandigheid te
gen het Rwandees gezag. De Rwandese 
vraag om hulp krijgt dan ook een andere 
draagwijdte, zodat voedsel gegeven wordt 
aan twijfels rond de graad van zuiverheid van 
het humanitaire karakter van onze tussen
komst in Rwanda. Moeien we ons in interne 
aangelegenheden ? Steunen wij het bewind 
en is dat verantwoord? Men mag van ons 
geen permanente politie-opdracht verwach
ten." 

lippen belijden... En zelfs daar ontbreekt 
duidelijkheid. „Blijkbaar zijn we na 30 jaren 
nog niet verlost van ons post-koloniaal syn
droom." 

DIPLOMATIEK 
VERGELIJK 

Het blijkt vandaag, aldus Candries, dat 
een aantal landgenoten zich niet meer in 
gevaar acht of bereid is bepaalde risiko's te 
nemen. De regering heeft hen de kans gebo
den tot evakuatie. 

Dit betekent dat het niet nodig is de 
Belgische para's daar te houden tot de 
laatste landgenoot Rwanda heeft verlaten. 

De diplomatieke al(tle van de regering 
krijgt de volle VU-steun. ,,Inderdaad, wij 
hopen dat een diplomatiek vergelijk een 
einde maakt aan alle bloedvergieten, de 
vruchten van jarenlange inspanningen van 
ontwikkelingssamenwerking nieuwe groei
kansen zou geven en tenslotte zou bijdragen 
tot een politieke stabiliteit die stoelt op echte 
demokratische strukturen en spelregels. 
Slechts dan zullen welzijn en welvaart voor 
alle Rwandezen kunnen groeien." De pro
blemen in Rwanda, en ook in andere ontwik
kelingslanden, kunnen zeker niet in één 
handomdraai opgelost worden. Hier stelt 
zich het probleem van onze verantwoorde
lijkheid, die we te dikwijls alleen met de 

SOLIDARITEIT 
Scherper dan ooit stelt zich het probleem 

van de wereldsolldariteit. 
Niettegenstaande de loftrompet van de 

OESO over de inspanningen van onze minis
ter André Geens, moet verder werk gemaakt 
van een kwalitatieve ontwikkelingssamen
werking. 

De veelheid van problemen dwingt de 
beleidsverantwoordelijken tot een beschei
den en selektieve multinationale aanpak. De 
fraktivoorzitter pleitte dan ook voor een uni-

Vorige week zaterdag kregen 
eerste minister Martens en zijn 
regeringsploeg het vertrouwen 
van de Kamer. De aanpak van 
de inval in Rwanda en de diplo
matieke onderneming vonden 
genade in de ogen van de 
meerderheidsfrakties. Onder
tussen werd de vredesmissie 
doorgezet, maar over de kans 
op stagen valt vandaag nog 
geen voorspelling te doen. 
Het Kamerdebat stond overi
gens op een hoog niveau. De 
tussenkomsten waren bondig, 
gebald en kernachtig. Elke 
fraktie hield zich korrekt aan de 
tijdsafspraken, en de sfeer was 
opbouwend. 

versele, boven-Europese inspanning. Vooral 
in Afrika dringt zich dit op omwille van 
stabiliteit en ontwikkeling. 

Het akkoord dat op 17 oktober in Mwanza, 
aan het Viktoriameer in Tanzania, door 
Rwanda en Oeganda werd ondertekend 
streeft naar een vredelievende oplossing 
voor het konflikt. In essentie is dit een gevolg 
van het jarenlang negeren van het vluchtelin
genprobleem in centraal-Afrika. In Rwanda 
zelf moet het, volgens de overeenkomst, tot 
een dialoog komen met de interne en externe 
oppositie. Er moet naar een wapenstilstand 
worden gestreefd, die door neutrale troepen 
wordt gewaarborgd. Op langere termijn moet 
een regionale konferentie het akute vluchte
lingenprobleem regelen. In de grond zijn dit 
allemaal goede voornemens, maar, zo ver
volgde Candries, geen echte konkrete af
spraken. 

Kamerlid Candries: ,,Scherper dan 
ooit stelt zich het probleem van de 
wereldsolidariteit. Een bezinning 
over het te volgen Afrika-beleid 
dringt zich dan ook op ." (foto Reuter) 

Precies daarom vertrok de eerste minister 
opnieuw begin deze week, om er in de eerste 
plaats een staakt-het-vuren te verwezenlij
ken. Op dit ogenblik kan over het welslagen 
hiervan geen uitspraak gedaan worden. Het 
misnoegen van Mobutu over de gevoerde 
Belgische diplomatie zou wel eens de stok in 
het Belgische wiel kunnen zijn. De vredes
missie wordt duidelijk een dubbeltje op zijn 
kant. 

Tenslotte en erg fundamenteel bepleitte 
Herman Candries een bezinning over het 
Afrika-beleid dat ons land in de toekomst 
wenst te voeren. ,,We zullen moeten beslis
sen of we een Afrika-politiek hebben of niet, 
of we dat alleen doen of niet, en dan daaruit 
de nodige besluitvorming trekken. De Noord-
Zuid-kloof blijft alsmaar groeien. Daaraan zal 
meer moeten gedaan worden dan in het 
verleden." 
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PLEIDOOI VOOR EEN 
NIEUWE 
BESTUURSKULTUUR 

Vorige week begon de Vlaamse Raad met 
de bespreking van het ontwerp-dekreet dat 
het Vlaamse openbaar ambt gestalte moet 
geven. Het ontwerp regelt de a - administra
tieve hervorming, die de staatshervorming 
moet aanvullen en ondersteunen. De uit
bouw van de Vlaamse autonomie is ondenk
baar zonder professionele, Vlaamsbewuste 
openbare besturen. Ook politiek is dit de
kreet voor het bestuurlijk beleid van wezen
lijk belang. Het is de eerste grote gelegen
heid om aan te tonen dat wat we zelf doen, 
ook beter doen I 

Sedert jaar en dag is de VU de pleitbezor
ger van een nieuwe politieke kuituur en een 
nieuwe bestuurskultuur. In die zin uitte 
Raadslid Bob Van Hooland zijn ontgooche
ling over de voorstellen die op tafel liggen. 
De voorgestelde struktuur van één ministerie 
en zes departementen is zijns inziens een 
kunstgreep. De departementele struktuur is 
ingewikkeld en onzuiver, een grote inflatie 
van hoge graden zal de integratie bemoeilij
ken. Het is overigens onmogelijk alle voorge
stelde graden en funkties op korte termijn 
doeltreffend in te vullen... 

Van Hooland pleit in de eerste plaats voor 
een fasering bij de uitbouw van het Vlaamse 
overheidsapparaat. Ten tweede moet er een 
eigen Vlaams orgaan opgericht worden voor 
een autonoom en vernieuwend Vlaams 
openbaar ambt met o.a. een Vlaams Wer-
vingssekretariaat. De Gentse hoogleraar ver
werpt de idee om de vorming van de Vlaam
se ambtenaren toe te vertrouwen aan een 

Bob Van Hooland: uitbouw Vlaams 
overheidsapparaat in fasen. 

koninklijke bestuursschool. Toch moet er 
een struktuur gekreëerd worden voor een 
objektieve selektie en bevordering van de 
ambtenaren. Voorts bepleit hij een depolitl-
serings-pakt tussen demokratische partijen. 
In de toekomst moeten de topfunkties gede
politiseerd worden, aleen voor de beleids-
funktionarissen kan een zekere politieke do
sering aanvaard worden. De VU-Vlaamse 
Raadsfraktie zal dan ook een aantal amen
dementen indienen. De problemen van be
leid, beheer en organisatie, die vandaag 
bestaan in de rangen van de Vlaamse admi
nistratie, moeten definitief en grondig uitge
voerd worden. 

FRIEDA BREPOELS OP JACHT 
Doorspekt met de nodige zin voor span

ning en humor maakte Kamerlid Frieda Bre-
poels vorige week in de Vlaamse raad be
kend dat een tweetal parlementsleden deel
nam aan een klopjacht in het Limburgse 
natuurgebied Schulensbroek. Oud-Minister 
Freddy Vreven maakte verder speurwerk 
overbodig en gaf toe dat hij erbij was; zich 
natuurlijk van geen kwaad bewust. Kamerlid 
Taelman bleek de andere jager te zijn. 

Brepoels vroeg aan minister van leefmilieu 
Theo Kelchtermans wat zijn mening was 
over dit jachtpartijtje: in een natuurgebied 
zijn zulke feestje verboden. De minister ant
woordde dat er volgens hem gejaagd werd 
op een aantal percelen die door het Vlaamse 

P-SPROKKELS 
• In de Vlaamse Raad stelde A. De Beul dat 
het nieuwe voorstel van dekreet betreffende 
de lokale radio's eigenlijk overbodig Is, in
dien het bestaande dekreet korrekt zou uit
gevoerd worden. Het verbod tot ketenvor
ming, waarrond alles te doen is, moet alleen 
daadwerkelijk toegepast worden. 

• H. Lauwers interpelleerde minister G. 
Geens over zijn houding t.o.v. het verzui-
lingsdebat. Eerder had G. Geens zich in de 
pers denigrerend uitgelaten over het nut van 
het komende ontzuilingsdebat. Volgens 
H.Lauwers is dit een duidelijk voorbeeld van 
misprijzen voor het Vlaamse Parlement. 

• Bij de algemene bespreking van het ont
werp-dekreet betreffende de verdeling van 
het Vlaamse Gemeentefonds verheugde E. 
Van Vaerenbergh zich over de voorziene 
financiële zekerheid. Toch moet belet wor
den dat er gemeenten met twee snelheden 
komen. Gemeenten met een goed beheer 
moeten beloond worden. B. Van Hooland 
merkte op dat de grote steden misschien wel 
teveel krijgen, want grote steden saneren 
niet tenzij ze ertoe verplicht worden. 

• De laatste tijd is er heel wat te doen 
geweest over het bedrag van de Belgische 
parlementaire vergoeding. Dat niet iedereen 
staat te springen om over het groene of rode 
tapijt te lopen, blijkt uit het volgende. 

Jan Huyghebaert, voorzitter van het di-
rektiekomitee van de Kredietbank, werd ge
noemd als de ideale kandidaat voor de 
C.V.P. in Antwerpen. Maar hij is goed voor 
een brutto-maandwedde van 15 è 20 miljoen, 
en vindt het parlementair loonzakje niet de 
moeite waard. 

Meer nog, zelfs een ministerpost van 2,5 
miljoen franken kan hem niet bekoren. Het is 
duidelijk dat de spanning tussen de beloning 
in de privé-sektor en in de politiek de mobili
teit remt tussen deze twee werelden. 

Gewest in onteigening werden gesteld. Op 
deze percelen geldt er nog geen jachtverbod 
gezien deze nog in het bezit zijn van de 
oorspronkelijke eigenaar, die de voorgestel
de onteigeningssom voor de rechtbank be
twist. Brepoels was terecht niet tevreden met 
het antwoord van de minister. Zij oordeelde 
dat dergelijke praktijken volledig in tegen
strijd zijn met de bestemming van het gebied 
en bepleitte dringende maatregelen om dat 
voortaan onmogelijk te maken. Uit enig juri
disch speurwerk bleek overigens dat, zelfs 
bij een procedure van herziening, het eerste 
vonnis van de vrederechter een eigendoms
overdracht tot gevolg heeft. De vroegere 
eigenaar kan dus niet lager het jachtrecht 
inroepen. 

Frieda Brepoels: parlementaire ja
gers betrapt. 
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MEER DEMOKRATIE EN 
REGIONAAL IN EUROPA 

D
E VU wil meer Europa, maar dan 
met meer demokratie én meer 
regionaal. Dal is beknopt het
geen de VU van deze diskussie 
verwacht. Het zijn de krachtlij
nen die zij in het regeringsstand
punt wil opgenomen zien. Het 
standpunt gaat echter verder 
dan de aktualiteit. Het maakt 
deel uit van het Toekomstplan 
dat de VU voor Vlaanderen uitte

kent. De toekomst van Vlaanderen ligt im
mers in Europa. De VU vindt het dan ook 
bijzonder belangrijk dat dit Europa rekening 
houdt met de Vlaamse zelfstandigheid en 
eigenheid. 

FEDERALISME 
Europa krijgt vorm. We stellen echter vast 

dat de regio's nog de grote afwezige zijn in 
de Europese besluitvorming. Voor de VU 
moet Europa echter een permanente dialoog 
aangaan met de regio's en de volkeren. De 
kloof die er nu bestaat is enkel overbrugbaar 
in een federalistisch samenlevingsmodel. 
Uitgangspunt hierbij is dat het gezag, en de 
bevoegdheden om dit uit te oefenen slechts 
aan grote gehelen wordt toegewezen als het 
daar thuis hoort. De zogenaamde subsidiari
teit, waarbij het gezag over verschillende 
niveau's wordt uitgeoefend, moet voor de VU 
dan ook drieledig worden opgebouwd, met 
name door de Europese Unie, de lidstaten en 
de regio's. Zowel het EEG-verdrag, als de 
werking in eigen land moet hiervan vertrek
ken. Vlaanderen moet immers rechtsstreeks 
kunnen meepraten op Europees niveau, on
der meer door de toekenning van de ver-
dragsbevoegdheid aan de gemeenschap
pen. Het moet een zelfstandige partner kun
nen zijn in het Europese koncert. 

VIJF VOORSTELLEN 
Om dit te verwezenlijken heeft de VU 

verschillende voorstellen uitgewerkt : 

1. Binnen de Europese Unie moet een 
regionaal belangenorgaan worden opgericht 
dat advies geeft aan de EG-kommissie en de 
Raad, en dat tot een Senaat van de Regio's 
moet uitgroeien. 

2. De vertegenwoordigers van de regiona
le regeringen moeten effektief kunnen deel
nemen aan de besluitvorming in de EG-

ministerraad voor die zaken waarvoor de 
deelgebieden van de lidstaten bevoegd zijn. 

3. De regio's moeten een rechtsstreekse 
toegang krijgen tot het Europese Hof van 
Justitie als ze vinden dat hun belang wordt 
geschaad. 

4. Omgekeerd moeten ze zelf voor dit Hof 
kunnen worden gedaagd als ze in gebreke 
blijven voor de uitvoering van de Europese 
wetgeving. 

5. Via een ,,alarmbel"-mechanisme zou
den de regio's respekt voor het subsidiari
teitsbeginsel kunnen afdwingen. 

Dinsdag stelden VU-onder-
voorzitter Annemie Van De 
Casteele en senator Hans De 
Belder het VU-standpunt inza
ke de Europese Politieke Unie 
aan de pers voor. Ook europar
lementslid Jaak Vandemeule-
broucke lag mee aan de basis 
van dit standpunt. Hiermee 
opent de VU het publieke debat 
over dit onderwerp in ons land. 
Net op tijd, want binnen de 
federale regering zal binnen
kort worden gewerkt aan de 
visie van ons land op de toe
komstige ontwikkeling van Eu
ropa. Tegen het eind van dit 
Jaar zal deze thematiek op het 
Europese niveau in een beslis
sende stroomversnelling te
recht komen. 

De overdracht van bevoegdheden naar de 
Europese Unie moet voor de VU evenzeer 
gepaard gaan met een overeenstemmende 
toename van de demokratische kontrole op 
Europees vlak. Daartoe dient het Europees 
Parlement werkelijk medebeslissingsrecht te 
krijgen in de Europese besluitvorming en 
moet het zelf wetgevende initiatieven kun
nen nemen. Het dient betrokken te worden 
bij de aanduiding van de Europese kommis-
sieleden, nu nog een duister politiek posten-
spel, en het zou deze ook individueel ter 
verantwoording moeten kunnen roepen. 

Ook de nationale parlementen moeten 
dichter bij de Europese besluitvorming be
trokken worden, onder meer door een infor

matieplicht voor de ontwerpen van EG-wet-
geving. Zowel de behandeling van de Euro
pese wetgeving, als de omzetting en/an in 
nationale wetten zou informatief moeten uit
gewisseld worden door de parlementen. Ook 
de politieke kuituur vraagt onze aandacht. Zo 
wil de VU dat de basisrechten en individuele 
vrijheden gewaarborgd worden in de struktu-
ren en procedures van de Europese over
heid. Een ombudsman op EG-vlak kan hierbij 
nuttig zijn. 

Met de verdergaande Europese eenma
king wordt ook de kwestie van de zetel van 
het Europese parlement steeds belangrijker. 
De VU steunt de kandidatuur van Brussel, 
maar vindt tevens dat tezelfdertijd de woon-
funktie in de hoofstad moet beschermd 
wordt. De internationalisering van het hoofd
stedelijk gebied en de Vlaamse randge
meenten rond Brussel schept bijkomende 
problemen voor de Vlamingen die er wonen. 
Zo kan het gemeentelijk stemrecht voor on
derdanen van EG-lidstaten — een voorstel 
van de EG-kommissie — slechts toegekend 
worden als het gebruik van het Nederlands in 
het officiële verkeer strikt beschermd en 
afgedwongen kan worden. 

KULTUUR 
De VU waarschuwt voor het ontstaan van 

een zogenaamde monokultuur in Europa. 
Kuituur en onderwijs zijn voor haar regionale 
bevoegdheden bij uitstek. Waar de Europese 
wetgeving raakvlakken heeft met het kulture-
le, moet de verscheidenheid gewaarborgd 
blijven. De VU pleit onder meer voor een anti-
kartelwetgeving om te verhinderen dat het 
hele mediagebeuren in handen van enkele 
mega-groepen terecht komt. 

De kulturele samenwerking binnen de EG 
dient uit te gaan van de gelijkwaardigheid 
van elke Europese taal. Ter vrijwaring van 
het Nederlands wil de VU de samenwerking 
mat Nederland op het vlak van taal-, kuituur-, 
onderwijs- en mediabeleid aktief opvoeren. 

sec 

— De tekst van de perskonferentie 'Vlaan
deren in het Europa van morgen' kan 
gratis bekomen worden bij de VU-studie-
dienst, Barrikadenplein 12, 1000 Brussel 
(02/219.49.30). 
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TOEKOMSTPLAN 

MORGEN, 
ZATERDAG 27 OKTOBER: 
GENT 
Internationaal 
Kongrescentrum 
om 10 uur 

BRUSSEL 
Kinepolis 
Kampioenschapslaan 
om 14 uur 

BERINGEN 
Kasino 
Kioskplein 
om 18 uur 

Toekomstplan 
Moor Vlaanderen 

PROGRAMMA 

Zaterdag 27 oktober, nog één enkele dag. Dan wendt de VU de steven resoluut naar de 
toekomst. Mede onder druk van onze partij bestaat Vlaanderen, maar hoé moet het nu 
verder? 

Op die vraag ontwikkelde de VU een ambitieus antwoord, dat tijdens het jongste kongres te 
Leuven In de vorm werd gegoten. Heel toepasselijk noemden we het: Toekomstplan voor 
Vlaanderen. 

Om aan te duiden in welk politiek verband we dat plan willen realiseren, vernieuwde de VU 
ook zichzelf. Van nu af aan noemen we ons VU Vlaamse Vrije Demokraten, om nog duidelijker 
te laten zien waar wij voor staan: voor een nieuw Vlaanderen in een federale wereld; voor een 
beter leven met hulp voor wie het écht nodig heeft, bij ons en elders; voor een echte 
demokratie met de vrijheid voor eenieder om onafhankelijk te leven in een sfeer van 
verdraagzaamheid en solidariteit met de buren; voor vrede bij ons en in de hele wereld; voor 
een veilige leefomgeving waar de toekomst leefbaar blijft. 

Morgen, zaterdag 27 oktober, stellen we het Toekomstplan en de vemieuwde VU aan u 
voor. Op niet minder dan drie regionale ontmoetingen: om 10 uur te Gent, om 14 uur te 
Brussel en om 18 uur te Beringen. 

Wij verwachten u op één ervan... en: kom niet alleen. Breng een simpathisant(e) of een 
familielid mee. Wij heten u en uw gasten alvast van harte welkom. 

Op 27 oktober nroet u erbij zijn, want: Vlaanderen betooft. 

Willy Kuijpers jaak Gabriels 
Algemeen Sekretarls Algemeen Voorzitter 

* Het Toekomstplan voor Vlaanderen en 
de nieuwe ondertiteling Vlaamse Vrije Demo
kraten toegelicht in een sprankelende audio
visuele montage. 

* Voorstelling van het nieuwe Huisstijl
handboek. 

* Toespraken van algemeen sekretarls 
Willy Kuijpers en algemeen voorzitter Jaak 
Gabriels. 

* Receptie. 

* Animatie door de Boliviaanse volks
kunstgroep Kollasuyunan. 

* Infostanden. 

HAAL DE VLAAMSE 
WELP IN HUIS 

Onze mediakampanje heeft een eigen ge
zicht: een simpatiek ogend leeuwenwelpje. 

U kan de Vlaamse welp nu in huis halen. 
Op 27 oktober tegen de speciale prijs van 
350fr. (normale verkoopprijs: 550fr.). 

(foto weip). 

KOFFERS EN CO " ^ 
Elk lid van de partijraad en elke afdeling 

(voorzitter of sekretaris) krijgt na de ontmoe
tingen een koffertje mee. Een koffertje boor
devol werkmiddelen voor afdelingen en ar
rondissementen. 

Een huisstijl-handboek, een nieuwe affi
che, een afdruk van deze affiche, een kopie 
van de huis aan huls-folder, een video
cassette enz. moeten borg staan voor een 
vernieuwde aanpak van vorming en studie, 
organisatie en propaganda. 
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HET VLAAMSE HEIR 

VLAANDEREN MORGEN 10 JAAR JONG 
Het sfeervolle Osterriethhuis aan de Ant

werpse Meir vormde een ideaal dekor om het 
10-jarig bestaan van de w/erkgemeenschap 
Vlaanderen Morgen in de kijker te zetten. 

Vice-premier H. Schlltz schetste op mees
terlijke wijze het wel en wee van de werkge
meenschap. 

De werkgemeenschap Vlaanderen Mor
gen startte haar werkzaamheden in 1979 als 
onafhankelijke denkgroep. 

Het opzet was een toekomstgerichte re-
flektie op gang te brengen over de Vlaamse 
Beweging en de Vlaamse politiek. 

Historisch gezien is Vlaanderen Morgen 
een kind van Egmont. 

Het Egmontpakt én het mislukken ervan in 
de jaren 1977-1979 schokten het klassieke 
Vlaamse denken. Een onuitgesproken kon-
frontatie tussen twee verschillende opvattin
gen over Vlaamse Beweging en Vlaamse 
politiek kwam aan de oppervlakte. De nood
zaak om de Vlaamse emancipatie te plaat
sen in een breed maatschappelijk kader 
kwam in gevaar. Daarom werd besloten 
onder de naam „Vlaanderen Morgen" een 
werkgemeenschap te vormen en een gelijk
namig „cahier" uitte geven. Naast de uitga
ve van het cahier was de werkgemeenschap 
ook aktief op het terrein om nieuwe ideeën te 
promoten, akties op gang te brengen, kon-
frontaties te bevorderen. 

Reeds in de beginselverklaring van 1980 
stond de bekommernis centraal om een 
Vlaams afkooksel van het 'Belgique de papa' 
te vermijden. 

De wijze waarop dit Vlaamse zelfbestuur 
moet ingevuld worden in het Europa van 
morgen is één van de vragen waarrond 
Vlaanderen Morgen intellektuele nieuwsgie
righeid, onrust en diskussie wil losweken en 
de gevestigde (ook) Vlaamse taboes wil 
doorbreken. Onder leiding van Manu Ruys 
kregen de talrijke genodigden zaterdagna
middag reeds een voorproefje. 

INSTITUTIONELE 
BENADERING 

Dé vraag is in welke mate identiteitsbele
ving en verscheidenheid kunnen samengaan 
met samenhorigheid en eenheid in nationaal 
en internationaal verband. Prof.dr. 
S.W.Couwenberg stelde in zijn referaat dat 
in de eerste plaats het Europees federalisme 
een oplossing moet bieden aan het nationali
teitenvraagstuk, rekening houdend met de 
minderhedenbescherming, en de zelfbe
schikking in federaal of regionaal verband 
moet waarborgen. De toekomst ligt in een 
rijke verscheidenheid van nationaliteiten die 
vreedzaam samenwerken met behoud van 
de eigen kulturele identiteit. 

Het Vlaams-nationalisme lukte er in de 

kulturele zelfbeschikking te realiseren in een 
nieuw staatsbestel. Vandaag wordt het ge-
konfronteerd met een snel oprukkend inter
nationalisme, de nivellerende invloed van 
het internationale kapitalisme en de arrogan
tie van de grote Europese Kultuurgemeen-
schappen. Dit noodzaakt kulturele weerbaar
heid en samenwerking met andere kuituur-
gemeenschappen en niet in het minst met de 
verwante Nederlandse kuituur. Nederland en 
Vlaanderen moeten hun kulturele potenties 
en energie bundelen en zich ontwikkelen tot 
één geschakeerde kulturele regio in een 
verenigd Europa, in het EEG-verdrag moet 
een kulturele paragraaf opgenomen worden 
die de pluriformiteit in de Europese gemeen
schap uitdrukkelijk waarborgt en onder
steunt. 

Volgens Hugo Schiitz, de bezieler van 
de werkgemeenschap Vlaanderen 
Morgen, is de opdracht voor het 
Vlaanderen van morgen onze identi
teit te beleven in openheid tot ande
ren, maar ook in intermenselijke soli
dariteit, (foto Dann) 

Aansluitend is de vraag ,,hoe staat het met 
de belangstelling in Vlaanderen zelf voor de 
Nederlandse Kuituur?" Volgens 
Dr.J.D.Janssens kan die belangstelling 
hiervoor gestimuleerd worden via het onder
wijs en allerhande kulturele initiatieven. In 
het onderwijs is de malaise dramatisch en 
een beleid onbestaande. De kulturele initia
tieven verzuimen het ons eigen kultureel 
patrimonium te vertalen naar een breed 
publiek toe. Wil Vlaanderen een nieuw kultu
reel gelaat krijgen opdat de Vlaming zichzelf 
herkent, dan moet Vlaanderen profiel krij
gen. Een nieuwe staat moet werk maken van 
zijn eigen geschiedenis en van de valorise
ring van zijn oorspronkelijke kuituur. Hier 
dringt zich een keuze op tussen 'volksopvoe
ding, kulturele bewustmaking' enerzijds en 
'spelletjeskultuur en het direkt nuttige en 
materieel winstgevende' anderzijds. (Wij ko
men volgende week nog terug op de toe
spraak van dr. Janssens.) 

PSYCHOLOGISCHE 
BENADERING 

Volgens de Engelse auteur P.Carson ver
dient het Vlaanderen van vandaag veel res-
pekt. Vlaanderen overleefde verschillende 
vreemde overheersingen en beleefde erva
ringen die nuttig zijn in het nieuwe Europa 
van Morgen. Maar de ervaring mag niet 
leiden tot arrogantie, nu het zelfbestuur ver
wezenlijkt is. De wijsheid van alles ervaren te 
hebben heeft geleid tot een zin voor kompro-
mis, een zoeken naar afspraken, een unieke 
gave tot het oplossen van problemen die 
uniek is. Vlaanderen is ook een voorbeeld 
voor het vreedzaam samenleven van kleine
re landen en kleinere talen in Europa. Eigen 
kuituur kan overleven en vitaal blijven. Tot 
slot gaf de schrijfster ons mee: „Jullie Vla
mingen moeten zich dus geen zorgen maken 
om een eigen identiteit, je hebt ze en je bent 
een voorbeeld voor de rest van Europa." 

Vervolgens kregen de jongeren-diskutan-
ten het woord. L. Hooghe, wetenschappelijk 
vorser van de KU-Leuven, omschreef Vlaan
deren als een gemeenschap die open staat 
en naar buiten kijkt, maar zonder vast punt, 
zonder duidelijke grenzen en een eigen ka
der. Doch hoe moet Vlaanderen reageren op 
de nieuwe uitdagingen ? Het antwoord hier
op is vooral een beleidskeuze. 

Een sterke kulturele identiteit vraagt vooral 
een sterke politieke steun. Dezelfde duidelij
ke keuze moet aangedurfd worden in Euro
pees verband. Vlaanderen moet haar ver
scheidenheid en openheid uitbuiten en uit
bouwen. 

B. Maddens, wetenschappelijk vorser KU-
Leuven, stelde zich op als tolk van de door
snee Vlaamse jongere en gaf het panel het 
volgende mee: ,,Wat heeft dit alles te maken 
met de realiteit, met de welvaart, met ons 
leven van alle dag?" 

Jongeren hebben geen nood aan al deze 
beschouwingen en hebben verschillende 
identiteiten die komplementair zijn . 

Is het geen illusie te denken dat een 
Vlaamse identiteit een grotere authenticiteit, 
meer nog een mobiliserend effekt kan ge
ven? 

Tot slot onderstreepte H. Schiitz het be
lang van de sociale dimensie van onze eigen 
identiteit. Deze identiteit moeten we beleven 
in openheid tot anderen maar ook in inter
menselijke solidariteit binnen onze grenzen 
en er buiten. Dit is de taak voor het Vlaande
ren van morgen. Doen we dit niet dan blijven 
wij als Vlamingen het dubbelbeeld geven van 
de geslaagde parvenu of de twijfelende pu
ber... 

(ge) 
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LEGERDIENST 

MILITAIRE DIENST: 
HET VERLOREN JAAR 

J
OHAN Lenvain tekende in 1987 als 
21-jarige een tweejarig kontrakt bij 
het Belgisch leger. Een jaar later 
deserteerde hij en had vanaf dan 
maar één levensdoel: de scheve 
toestanden in het leger proberen 
recht te trekken. Vanuit Nederland, 
waar hij in „ballingschap" leeft, 
richtte hij hier de Werkgroep Belgi
sche Deserteurs op. Al jaren leeft 
hij als een opgejaagd beest, maar 

hij blijft doorvechten. Voor hem moet de 
maatschappij eindelijk eens te weten komen 
wat er allemaal fout loopt in het leger. 

BRONNEN 
De auteurs kregen een berg materiaal 

samen om hun werk uit te bouwen . Ze lieten 
een groep miliciens aan het woord. Ook 
zochten ze naar deserteurs die hun hart 
wilden luchten. Ze kregen de beschikking 
over de brieven en reakties die op de BRT 
toekwamen naar aanleiding van een Panora
ma-uitzending rond desertie. 

De Werkgroep Belgische Deserteurs ging 
„op safari" in België en Duitsland en be
zocht negen kazernes. Tientallen miliciens 
en onderofficieren werden ondervraagd aan 
kazernepoorten, op terrassen, op straat en in 
cafés. De meesten namen geen blad voor de 
mond. 

Ook legerwoordvoerders komen in het 
boek aan het woord. Een interessante brok in 
het boek vormt het onderzoek naar het 
vluchtgedrag in het leger. Harry Boumees-
ter, verbonden aan de Wetenschapswinkel 
van de Kat. Universiteit van Tilburg onder
zocht de oorzaken van het vluchtgedrag in 
het Belgisch leger. 

Het onderzoek was gericht op drieduizend 
dienstplichtige militairen. Desertie is slechts 
één vorm van vlucht uit het leger, daarom 
werden nog negen andere vormen van 
vluchtgedrag onderzocht. 

VLUCHTGEDRAG 
Harry Boumeester hierover: „De drempel 

om tot een soort vluctitgedrag over te gaan 
lijkt in de meeste gevallen erg hoog, vooral 
omdat de eventuele sankties en de gevolgen 
groot kunnen zijn. Een militair die uil het 
Belgisch leger deserteert, is volgens de wet 
strafbaar. Het gevolg van zijn desertie is dat 

hij ofwel moet onderduiken of een gevange
nisstraf riskeert van twee maand tot twee jaar 
of een straf door de groepskommandant kan 
opgelegd krijgen. 

Een logische konklusie die men uit dit 
voorbeeld kan trekken is dat iemand duidelij
ke problemen moet hebben waarmee hij 
geen raad weet, alvorens de stap tot deze 
vorm van vluchtgedrag te nemen. Het besluit 
om tot welke vorm van vluchtgedrag dan ook 
over te gaan is zeker niet licht te nemen voor 
een militair. 

Zelfs een op het eerste oog onschuldige 
aanvraag tot overplaatsing naar een andere 
kamer of het proberen om onder een bepaal
de taak of oefening uit te komen, kunnen 
verstrekkende gevolgen hebben. Het be
kend worden van deze stap kan de betrok
ken militair een bepaalde naam geven bin-

Vorig jaar werden In het Belgi
sche leger liefst 2.140 gevallen 
van desertie geteld. Het pro
bleem bestaat en Johan Len
vain, zelf gedeserteerd uit het 
leger schreef er een boek over: 
Het Verloren Jaar. Hij vluchtte 
naar Nederland en vond een 
onderkomen in Tilburg. Samen 
met co-auteur Mark Hurkmans 
zette hij de desertreproblemen 
en andere wantoestanden in 
het leger op een rij. 

nen de groep, met alle gevolgen vandien. 
Daarbij is het nog niet eens van belang of de 
aanvraag al of niet gehonoreerd wordt of dat 
de poging mislukt. 

Uit het onderzoek naar het vluchtgedrag 
blijkt dat 33% van de ondervraagden zich 
onterecht ziek hebben gemeld, 54% vond 
andere middelen om onder een bepaalde 
taak of oefening uit te komen, 60% geeft toe 
gevoelig meer naar de fles te hebben gegre
pen en meer dan 3% dacht aan zelfmoord. 

AANBEVELINGEN 
Het boek geeft geen pasklare oplossingen 

die het leger in één klap van de problemen 
afhelpen. Wel worden een aantal aanzetten 
gegeven om het vluchtgedrag in het leger te 
verminderen. 

ET 
VERLOREN JAAR 

E P O 
DOSSIER 

Zo wordt aangedrongen om een vakbond 
voor dienstplichtigen toe te laten. Het vereni
gingsrecht kan een hulpmiddel zijn om de 
integratie van het leger in de maatschappij te 
bevorderen. Bij desertie wordt gevraagd 
geen opsluitingen uit te voeren en de kans 
tot gratieverlening open te laten. Ook de 
oprichting van een klachtenkommissie wordt 
gevraagd. Voor de beroepsmilitairen zou een 
opleiding in sociale vaardigheden veel baat 
brengen. 

De dienstplichtigen worden beter ge
plaatst naar hun persoonlijke voorkeur, in 
een betere behuizing en ze moeten een 
minimumloon ontvangen. Het verbeteren 
van de sociale voorzieningen voor de dienst
plichtigen is zelfs belangrijker dan het ver
korten van de legerdienst. 

— Het Verloren Jaar. Johan Lenvain en Mark 
Hurkmans. Uitgeverij Epo, Berchem. 118 biz. 
450 fr. 
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FRANS-VLAANDEREN 

FRANS-VLAMINGEN 
LATEN ZIEN DAT ZE ER ZIJN 

Een Vlaamse betoging in de straten van 
Rijsel is een unikum, en een Frans-Vlaamse 
demonstratie niet minder. Zonder ook maar 
een wanklank trokken zaterdag zo'n 350 
mensen met leeuwenvlaggen en spandoe
ken door de binnenstad van Rijsel, een stad 
die volgens de Encyclopedie van de Vlaamse 
Beweging al zo'n duizend jaar Franstalig is. 
Drie Volksunie-senatoren maakten werk van 
hun solidariteit; naast WalterLuyten, die het 
aan zijn stand verplicht is, skandeerden ook 
Willy Kuijpers en Jef Van Bree Vlaamse 
leuzen in het Frans. 

ALTERNATIEF 
De leus „Nord-Pas de Calais c'est con, 

Flandre est notre nom" was veel Rijselaren 
simpatiek. „lis ont raison, je n'aime pas du 
tout ce nom", zei een nieuwsgierige midden
stander in de historische binnenstad (,,Ze 
hebben gelijk, ook ik houd helemaal niet van 
die naam"). In Frans-Vlaanderen heeft het 
bedrijfsleven al begrepen dat de naam 
Flandre eigener, beter en wellicht ook kom-
merciëler is dan het Napoleontische Nord-
Pas de Calais. Ook de spandoeken over 
werkloosheid werden snel begrepen. „Cho-
mage Flandre Fran^aise 13 %, Flandre Bel-
ge 2,4 %, pourquoi?" (Werkloosheid in 
Frans-Vlaanderen 13 procent, in Belgisch 
Vlaanderen 2,4 %, waarom?). In Rijsel vin
den goed opgeleide jongeren lastig een 
baan. Voor mensen die in de streek willen 
blijven is een loopbaan in Vlaanderen een 
ernstig alternatief als men Nederlands leert. 

De betoging die voor vier uur 's middags 
was voorzien begon meer dan een half uur te 
laat, omdat een bus uit Vlaanderen enige tijd 
werd opgehouden aan de grens. De overlast 
van de Franse autoriteiten bleef daartoe 
beperkt. Achter de stoet reden twee politie
bussen met enkele tientallen gendarmes, 
vanwege een verwachte tegenbetoging van 
het Front National. De tegenaktie bleef uit, 
en dus werd Vlamingen van beide zijden van 
de schreef opvallend weinig in de weg ge
legd. Zo weinig zelfs, dat voorzitter Paul 
Verbeke van de Vlaamse Federale Partij het 
achteraf betreurde dat er niet was voorzien in 
hef aanbieden van een petitie aan de vlot 
Vlaamssprekende No 1 Josephe, de presi
dent van de regio Nord-Pas de Calais. 

Het dappere initiatief van de Vlaamse 
Federale Partij verdient zonder meer navol
ging. Van afstand aangemoedigd door Bas-
ken, Bretoenen en Korsikanen, volkeren met 
een aanzienlijk strijdbaarder verleden dan de 
Frans-Vlamingen, besloten de Frans-Vlamin
gen te laten zien dat ze er nog zijn. Moedig, 
want het risiko van een mislukking was niet 

Een ruime VU-delegatie, waaronder de senatoren Van Bree, Luyten en 
Kuijpers stapte mee op in Rijsel. Spijtig van de paar „zomerzotten" en 
anderen die al dan niet geüniformeerd het „Belgikske nikske" zomaar op de 
Franse staat wilden toepassen. (foto oann) 

denkbeeldig. Ook nu kwam er geen massa 
op de been waar het Elysee nerveus van 
wordt, maar het is toch zonder enige twijfel 
een stap voorwaarts in de emancipatie van 
de Frans-Vlamingen. Niemand kan nu nog 
beweren dat er geen Vlamingen meer zijn 
binnen de grenzen van de Franse staat. 

Het groeiende aantal Frans-Vlamingen dat 
in Kortrijk en omgeving werkt — zaterdag 
werd gesproken over 7.000 mensen — doet 
de belangstelling voor het Nederlands in de 
regio ,,Nord-Pas de Calais" snel groeien. 
Enkele honderden pendelende arbeiders 
volgen vrije kursussen, die speciaal voor hen 
zijn opgezet. In het voortgezet onderwijs 
volgen dit schooljaar 800 kinderen Neder
landse klassen. Het aantal gemeenten dat 
hetzelfde probeert te organizeren in het lager 
onderwijs groeit. 

BREDE SIMPATIE 
Taaiijveraars en de Fransvlaamse bewe

ging hebben de mogelijkheid om te proberen 
het Vlaams in Frans-Vlaanderen een eigen 
dinamiek te laten krijgen. Het is daarbij 
noodzaak om te proberen de band tussen de 

oudere Nederlandssprekenden en jongere 
Vlaamsvoelenden te verstevigen; weinig za
ken zijn immers zo lastig als het herwinnen 
van verloren taai-terrein. Nu zijn er nog zo'n 
100.000 Vlaamssprekenden. Die traditie ver
loren laten gaan om het Nederlands massaal 
als vreemde taal aan te leren zou de strijd 
van de Frans-Vlamingen een kunstmatig ka
rakter geven en de kans op sukses beper
ken. 

Voor de Vlaamse beweging in de West
hoek blijft dan wel een aktieve, strijdbare 
houding vereist. Eén demonstratie zal niet 
genoeg zijn. Op het aanstaande kongres van 
de Vlaamse Federale Partij kunnen de leden 
met voldoening terugkijken op Rijsel. Veel 
belangrijker nog is het om plannen te bera
men voor de komende tijd en nieuwe doelen 
te formuleren. Ook het recente akkoord tus
sen de Vlaamse regering en Nord-Pas de 
Calais biedt tal van aanknopingspunten. 

Zaterdag werd opnieuw duidelijk dat de 
Frans-Vlamingen niet alleen staan in hun 
strijd. Behalve in Bretagne en Korsika be
staat ook in Vlaanderen en Nederland veel 
simpatie voor de ontvoogdingsstrijd van de 
Frans-Vlamingen. 

OPF 
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„CENSUUR BRENGT 
GEEN VREDE!" 

E
IGENLIJK wou de leider van de 
radikale Ierse nationalisten de pu
blieke opinie op de hoogte bren
gen van een droeve verjaardag. 

Op 19 oktober 1988 vaardigde 
de Britse regering een wet uit 
waardoor Sinn Féin niet meer 
werd toegelaten op radio en tele
visie. 

Daarbij werd voorbijgegaan aan 
het feit dat Sinn Féin een wettelijk 

toegelaten partij was, met regelmatig verko
zen parlementsleden. Gerry Adams is sinds 
1983 Sinn Féin-parlementslid voor West-
Belfast. De partij is goed voor meer dan 11 % 
van de Noordierse stemmen. 

CENSUUR 
Reeds voor de wet in werking trad, was het 

voor de Britse radio en televisie best om niet 
te veel en te uitgebreid op de Ierse kwestie in 
te gaan. Vooral het verkondigen van stand
punten die niet strookten met de officiële 
Britse houding in het konflikt werd door 
zelfcensuur of door ,,een telefoontje" van 
hogerhand tegengehouden. Maar het kon 
erger. „In twee jaar censuur konstateerden 
we een dramatische afname van de uitge
zonden berichtgeving over het l<onflil(t zowel 
in het Noorden als in Groot-Brittannië," al
dus Gerry Adams. Zelfs als er maar een 
schijn van nationalistische betrokkenheid bij 
één of ander evenement, een perskonferen-
tie, een dokumentaire film of zelfs een liedje 
vermoed wordt, zetten de audio-visuele me
dia het mes in de uitzending ervan. Een 
liedje van — of all persons — John Lennon 
of van The Pogues wordt al snel als een 
bedreiging voor de Britse macht in Noord-
lerland ervaren... Daarentegen schrikken die 
degelijke BBC en de kommerciële zenders 
niet terug voor regelrechte desinformatie 
over de problematiek. Maar staat het toege
ven aan censuurmaatregelen al niet gelijk 
aan desinformatie? Bovendien hebben twee 
jaren censuur de vrede niet dichterbij ge
bracht, maar integendeel een beter begrij
pen van eikaars standpunten in de weg 
gestaan. 

MENSENRECHTEN 
Het is duidelijk dat de Britse regering 

reeds sedert jaren het niet zo nauw neemt 

met de mensenrechten als het om de Noord
ierse kwestie gaat. Sinds het aantreden van 
Iron Lady Margaret Thatcher is de situatie er 
bepaald niet op verbeterd. In maart 1988 
werden drie ongewapende IRA-leden als 
konijnen doodgeschoten in Gibraltar. Het 
onderzoek naar deze vrijschutterij verloopt 
op een ergerlijke manier. Bovendien kwam 
een nauwe samenwerking tussen de veilig
heidstroepen in Noord-lerland en loyalisti
sche gewapende organisaties. 
De „Vier van Guildford", in 1975 veroor
deeld tot levenslang wegens bomaanslagen, 
werden vrijgelaten toen vorig jaar bleek dat 
hun proces een parodie op eerlijke recht
spraak was. De „Zes van Birmingham", 
eveneens in 1975 gevangen gezet wegens 
gelijkaardige feiten, krijgen opnieuw aan-

Er gaat geen week voorbij of de 
Noordierse icwestie zorgt voor 
nieuws. iVleestai gaat het om 
bom- en andere aanslagen 
waarbij iiatoiteicen en protes
tanten, nationalisten en loyalis
ten, Britten en leren eikaar naar 
het leven staan. De latente bur
geroorlog duurt er nu reeds 
twintig jaar, en een oplossing 
schijnt verder af dan ooit. Sinn 
Féin-leider en Member of Parli
ament Gerry Adams vias in ons 
land, en had iets te vertellen. 

dacht omdat ook hun veroordeling op twijfel
achtige gronden zou gebeurd zijn. 

IRA-TERREUR 
Intussen blijft het Ierse Republikeins Leger 

(IRA) het de Britten lastig maken. Bij een 
aanslag einde juli verloor het konservatieve 
Lagerhuislid lan Gow het leven. Hij was 
voorzitter van de Lagerhuiskommissie voor 
Noord-lerland, en steunde premier M. That
cher in haar politiek van de harde lijn tegen
over Noord-lerland. „Hij stond bekend om 
zijn harde stellingname tegen het IRA en zijn 
onverholen steun aan de Noordierse protes
tanten, " schreef Roger Simons (GVA 31 juli 
1990). Verder ontplofte een bom in de zeer 
konservatieve Carlton Club in Londen. 

Ook op het Europese vasteland sloeg het 
IRA dit jaar reeds meermaals toe. De num
mer twee van Sinn Féin, Martin McGuinnes 
zou onlangs verklaard hebben dat de invloed 
hiervan op de Britse publieke opinie groter 
was, „omdat de media meer aandacht 
schenken aan aanslagen die buiten Noord-
lerland worden gepleegd„ (DS 18 juni '90). 
Zo waren er dit jaar aanslagen op Britse 
militaire doelwitten in de Duitse Bondsrepu
bliek. Op 27 mei schoten IRA-militanten in 
het Nederlandse Roermond bij vergissing 
twee Australische toeristen, die men voor 
Britse militairen hield, dood. Verontschuldi
gingen konden een zoveelste blunder en het 
vele leed niet goedmaken: zij klinken even 
cinisch als de holle retoriek die de Britse 
regering voor de Noordierse problemen over
heeft. 

UITLEVERING? 
Niet alleen de Britten hebben moeite met 

het behandelen van IRA-verdachten. Neder
land, Duitsland en België zitten in een juridi
sche procedure gewikkeki omtrent de Ierse 
Dona Maguire. Op 17 juni werd zij in de 
bossen van Hoogstraten opgepakt, samen 
met een drietal medestanders. Sindsdien zat 
zij gevangen in Antwerpen. Zowel Nederland 
als Duitsland hebben haar uitlevering ge
vraagd. Het Duitse uitleveringsverzoek is 
echter zwak gestoffeerd. Zij wordt beschul
digd van medeplichtigheid aan zowat alle 
aanslagen die in de drie vorige jaren tegen 
Britse militaire installaties of personen in 
Duitsland werden uitgevoerd. Harde bewij
zen heeft Duitsland hiervoor niet. Het Neder
landse verzoek heeft echter meer kans op 
slagen. De Nederlandse Justitie heeft naar 
eigen zeggen voldoende bewijzen om de 
betrokkenheid van D. Maguire bij de aanslag 
in Roermond te kunnen aantonen. Het ler-
landkomitee heeft hierover zo zijn twijfels. De 
Kamer van Inbeschuldigingstelling van Ant
werpen behandelde de uitlevering op 28 
september. Het lerlandkomitee beweert dat 
dit „nietpubliek" gebeurde; alleszins waren 
de veiligheidsmaatregelen zeer streng. 

Minister van Justitie Melchior Wathelet 
heeft inzake uitleveringen het laatste woord, 
maar alles laat aanzien dat dit zeer snel kan 
gebeuren. Gerry Adams toonde zich hier
mee niet zo gelukkig: hij beschouwt haar niet 
als een terroriste, maar als een slachtoffer 
van de Britse bezetting van Noord-lerland. 

Franl( Seberechts 
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ALFA PAPA TANGO IN 
BRUSSEL 

Aan het gezicht van dit meisje te zien gaat het hier om een oefening, en niet om 
een echte brand. Of zou de brandweerman zó l(nap zijn? (toto archief) 

W
IE in Brussel de brand
weer nodig heeft, pas 
seert best niet langs de 
PR-dienst van de spuit
gasten. Zelfs wanneer 
je je komst laat aan
kondigen, kan je een 
leeg buro aantreffen, 
waar de dienst uitge
maakt wordt door een 
nauwelijks Nederlands 

pratende bediende. 
Een tweede poging verliep ook al niet 

vlekkeloos. De telefooncentrale van de Alge
mene Diensten aan de Hellhavenlaan funk-
tioneert vrij behoorlijk, maar het doorverbin
den levert nog wat problemen op. Na twee 
mislukte pogingen, waarbij we na vier minu
ten ongeduldig wachten op de verbinding in 
toenemende graad van ergernis de hoorn 
aflegden, kregen we uiteindelijk toch kontakt 
met de PR-dienst. Alsof er geen vuiltje aan 
de lucht was, verzekerde men ons dat alles 
klaar lag. Daar lieten we geen gras over 
groeien. Onze buit; het jaarverslag van de 
Brusselse brandweer van het voorbije jaar, 
een kopie van de toespraak van VicAnciaux 
bij de opendeurdagen twee weken geleden 
(die we al hadden) en de ordonnantie hou
dende de oprichting van de Brusselse hoofd
stedelijke dienst voor Brandweer en Dringen
de Medische Hulp (die we ook al hadden). 

GROOTSTAD 
ledereen beseft dat de brandweer in een 

grootstad met geheel andere en bijkomende 
problemen gekonfronteerd wordt dan de 
brandweerdiensten van een kleine stad of 
een plattelandsgemeente. Zeker voor Brus
sel, dat met de groei van Europa aan de 
vooravond van nieuwe veranderingen staat, 
betekent dit een stijgende behoefte aan 
veiligheid en bescherming van de inwoners, 
maar ook van de vele internationale, federale 
en gedecentraliseerde diensten en instellin
gen. 

In de Brusselse hoofdstedelijke eksekutie-
ve draagt sfaatssekretaris Vic Anciaux de 
politieke verantwoordelijkheid voor de brand
weer. In het kader van de herstrukturering 
van de agglomeratiediensten na de recente 
staatshervorming zette de Brusselse hoofd
stedelijke eksekutieve een eerste belangrijke 
stap met de hergroepering van de aktivitei-
ten van de agglomeratie in twee diensten: 
een pararegionale voor de openbare rein

heid en een pararegionale voor de brand
weer en de dringende medische hulp. Naar 
aanleiding van de opendeurdagen van de 
Brusselse brandweer, verduidelijkte Anciaux 
zijn visie op een grootstedelijk brandbeleid. 

De brandbeveiliging van het hoofdstedelijk 
gewest wordt op dit ogenblik verzekerd door 

Als grootstad kent de brand
weer in Brussel specifieke no
den en problemen. De interna
tionale uitstraling van Brussel 
heeft zo zijn gevolgen voor de 
brandveiligheid. Maar daar
naast moet het brandweer
korps het hoofd bieden aan de 
dagelijkse problemen inzake 
brandveiligheid die elke stad 
wel kent. Alfa Papa Tango in 
Brussel! 

één centrale kazerne aan de Hellhavenlaan 
en 8 aktieve voorposten. Gezien de nieuwe 
Brusselse noden en het steeds drukkere 
verkeer, liet Anciaux een organisatieplan 
opstellen op het vlak van de infrastruktuur. 
Zo'n ideaal organisatieplan voorziet een in
deling van Brussel in 4 kwadranten van 

250.000 inwoners, elk beveiligd door 3 
brandweerposten die samen 3 autopompen, 
2 ladders, 2 ziekenwagens en één technisch 
voertuig bezitten. Dit betekent dat er 12 
brandweerposten zouden moeten komen in 
plaats van de huidige 9. 

BLUSMETODE 
Zo'n uitbreiding heeft natuurlijk ook konse-

kwenties voor het personeel. Momenteel be
staat de brandweerdienst in Brussel uit 963 
personeelsleden, waarvan 849 operatief. 
Een uitbreiding van het aantal voorposten 
impliceert het opvullen van het bestaande 
kader, dat 1.000 personen voorziet. Dit bete
kent een vermeerdering met 37 werknemers. 
Tevens voorziet het konsept een administra
tief kader van 77 personen, een verhoging 
van 38 t.o.v. het huidige aantal. Het nieuwe 
huishoudelijke reglement bevat meer ruimte 
voor bijscholing van het personeel, vooral 
inzake de nieuwe technieken en materialen. 
Maar ook op het vlak van de kennis van de 
twee landstalen en het omgaan met vreemde 
bevolkingsgroepen zullen speciale inspan
ningen worden gevraagd. 

Wat het materieel betreft is Anciaux de 
mening toegedaan dat de laatste technische 
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OMSLAGVERHAAL 

evolutie gevolgd dient te worden Bij de 
aankoop van het rollend materieel wil de VU-
staatssekretaris rekening houden met het 
specifieke stadskarakter Er moet bvb reke
ning mee gehouden worden dat ladderwa
gens onmogelijk in smalle straten (zoals m 
Eisene) kunnen maneuvreren Verder vormt 
de vervanging van de 100-alarmoentrale een 
van de grootste prioriteiten 

Anciaux zal binnenkort twee belangrijke 
ontwerpen van ordonnantie neerleggen bij 
de hoofdstedelijke raad, betreffende de re
glementering op gemeubelde kamers en op 
de schietstanden 

De brandweer kreeg via de 100-centrale in 
gans de zone 02 (zone Brussel) verleden jaar 
9 198 oproepen De brandweer kreeg 2 424 
branden te blussen Die branden werden op 
de meest verscheiden manieren geblust 
met snelblussers, schuim, hogedrukpistolen, 
leidingen, met de handpomp Er werden 
ook branden geblust met (althans voor leken) 
minder voor de hand liggende brandblusme-
toden, zoals het uitschakelen van de elektri
sche stroom (74), het sluiten van de toevoer
kraan van een brandstof (66), met natte 
dweilen (16), met zand (17), 623 branden 
waren zelfs al geblust voor de brandweer ter 
plaatse was, en 48 branden doofden zichzelf 
De goede oude emmer is ook nog steeds een 
probaat blusmiddel 144 branden werden 
met emmers water geblust 

BRANDOORZAKEN 
De meest voorkomende oorzaken van 

brand in Brussel zijn de volgende oorzaak 
onbekend (524), kwaadwilligheid (326), on
voorzichtigheid van rokers (265), kortsluiting 
in gebouwen (210), kortsluiting op de open
bare weg (176), achtergelaten pannen op 
fornuizen of vuurhaarden (128), verbranden 
van afval of onkruid (122), ontvlamming van 
oververhit vet (116) De Brusselse brandweer 
heeft blijkbaar erg vlijtige jongens op de 
Afdeling Statistiek, want ze rangschikten de 
2 424 branden in drie kategorieen (onvoor-
zichtigheden en nalatigheden, bouw- of m-
stailatiegebreken, verschillende oorzaken), 
40 brandoorzaken en 31 plaatsen 

De Brusselse brandweerlieden knappen, 
net als alle andere brandweerdiensten trou
wens, nog heel wat andere klusjes op dan 
hun brandspuit hanteren Dat gaat van de 
redding van personen die opgesloten zitten 
in een lift, bedolven onder puin, geklemd 
onder een vrachtwagen, gevlucht op een dak 
(een zwakzinnige namelijk), gevallen in een 
vijver put, kanaal, tot het leegpompen van 
kelders, het opsporen van een radioaktieve 
bron, of het verdelgen van bijen- en wespen
nesten Zoals u elders in deze reportage kunt 
lezen, houden de spuitgasten in ons land 
zich (in aantal interventies) meer bezig met 
het uitreken van wespennesten dan met het 
blussen van brand 

(Pd|) 

DE BRANDWEER 
IN CIJFERS 

Wie brandweer zegt, denkt onmiddellijk aan spuitgasten die met ware heldenmoed op 
een hoge ladder staand de uitslaande vlammen aan een dakvenster neerspuiten, of 
reikhalzend om hulp schreeuwende schoonheden van een gewisse vuurdood redden 
De klassieke „brand" vormt nochtans met het leeuwendeel van de brandweennterven-
ties Naast branden in allerlei maten en gewichten bestnjden, doet de brandweer ook 
nog wat anders 

In 1989 kwam de brandweer in ons land tussen bij 12 459 branden De spuitgasten 
kregen 6 233 struik- of grasbranden te blussen, 4 288 schoorsteenbranden en 2 386 
voertuigbranden Bij 9 221 interventies werden personen gered, er kwamen bij de 
brandweer 190 260 oproepen voor ambulancewagens binnen Bij overstromingen werd 
1 016 keer een beroep gedaan op de brandweer Droogmaken dient dne keer zoveel te 
gebeuren in '89 2 904 keer Een toenemende soort brandweerinterventie vormt het 
vernietigen van wespen- of bijennesten in '89 rukte de brandweer liefst 31 202 keer uit 
om de burger van die nuttige C) diertjes te verlossen Vrij vaak werd de brandweer 
verleden jaar ook ingezet om de rijweg vrij te maken (8 830 keer) 

De brandweer uw vriend, maar ook eikaars vriend brandweerlieden van verschillende 
gemeenten kunnen op elkaar rekenen, dat is algemeen bekend In 314 gevallen diende 
de brandweer versterking te leveren in andere gemeenten De brandweer kreeg 519 loze 
en 54 kwaadwillige oproepen 

ADVERTENTIE 

Een totale 
en degelijke 
BRANDBEVEILIGING? 

Een alomvattend gamma (met zo'n 1000 
artikelen) van het meest eenvoudige 
draagbare materieel, over rijdbare uitrus
tingen tot de meest gesophistikeerde 
blussystemen 

Of werk ,, naar maat" precies volgens 
de eisen en wensen van de klant, dank 
ZIJ een ,, geïntegreerde produktie " met 
eigen gieterij, machinepark en 40 jaar 
beroepservaring bovenop ' 

ALBAG 
Brandbeveiliging p.v.ba. 
Kerkstrarat 55 1701 Itterbeek - Tel 02/569 54 00 
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Draser ballings 

TECHNIEK VOOR 
HET LEVEN 

VEILIGHEID: 
HELM LAAT TOE 
VRIJER TE ADEMEN 

HELM EN MASKER ALS 
EEN GEHEEL ONTWORPEN 

De Panorama adem helm is 
een volledig 
geïntegreerd hoofd- en 
ademhalings
beschermingssysteem 
bestaande uit: 

ADEMHELM met een 
uitgebreidde 
binnenuitrusting 

PANORAMA NOVA het 
volgelaatsmasker met 
twee flexibele adapters 

Het gelaatsmasker kan 
in enkele sekonden 
verbonden worden met 
de helm. 

Gemakkelijk integreerbare 
communicatieset. 

DRAGER BALLINGS specialist voor: 

ADAMHALINGSTOESTELLEN: in gebruik bij brandweer, politie, leger, civiele bescherming en de industrie 

MASKERS en FILTERS voor diverse gassen in verscheidene vereies 

ALCOTEST Drager 

DETECTIE en METING van toxische en explosieve gassen 

EERSTE HULP en reanimatieapparatuur 

GASPAKKEN 

MILIEUMETINGEN 

Dager Ballings NV, Heide 10, 1780 Wemmei - Tel.: 02-462.62.11 
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VERWARMEN WEL, 
VERBRANDEN OF 

VERSTIKKEN NIET! 

J
AARLIJKS hebben vijftien tot twin
tig procent van alle geregistreerde 
huis- of appartementsbranden in 
België op een of andere wijze te 
maken met de verwarmingsinstalla
tie. Gelukkig vermindert deze bran
doorzaak gestaag dankzij de tech
nische verbetering van ven/var-
mingsketels en stoven allerhande. 
Wat niet wil zeggen dat het de 
moeite loont om wat voorzichtig

heid aan de dag te leggen met uw gaskachel, 
elektrische centrale verwarming of open 
haard. 

De branden te wijten aan een verkeerd of 
gevaarlijk gebruik van of een defekt aan het 
ven/varmingstoestel zijn immers nog steeds 
talrijk. Apparaten die te dicht bij een licht 
ontvlambaar materiaal staan (meubilair, 
tekstiel, sintetische materialen,...), een ver
keerde keuze van de brandstof voor hout- of 
kolenkachels, onaangepaste of versleten 
aansluitingen op de schoorsteen,... allemaal 
regelmatig voorkomende oorzaken van een 
brand met mogelijk dramatische gevolgen. 
Een bijzonder gevaar vormen ook allerlei 
bijkomende venwarmingstoestellen, die 
slechts enkele keren per jaar gebruikt wor
den in de wintermaanden. Al te vaak zijn hun 
bedieners onvoldoende op de hoogte van de 
veilige en korrekte bedieningswijze. 

Bij het gebruik van elektrische kacheltjes 
dient men er zich eerst van te vergewissen of 
de elektriciteitsleiding wel krachtig genoeg 
is. Zeker uit den boze is, in het geval de 
elektriciteit niet krachtig genoeg is, te begin
nen foefelen met de zekeringen. Het grote 
risiko bij petroleumtoestellen is dan weer ze 
om te stoten terwijl men de brandstof aan het 
bijvullen is. Naast brand, vormt verstikking 
het tweede gevaar bij een slecht gebruik van 
de venwarming. In Brussel alleen al vielen in 
'84 377 dodelijke en in '85 456 dodelijke CO-
slachtoffers te betreuren. 

CO-VERGIRIGINGEN 
CO-vergiftigingen doen zich bovendien 

vooral voor in kansarme buurten en bij kans
arme gezinnen. In Brussel zijn het vaak 
migranten die er het slachtoffer van worden: 

50% van de koolstofvergiftigingen grijpen 
plaats in migrantenwoningen. Marokkanen 
en Turken lopen zeven maal meer kans het 
slachtoffer te worden van CO-vergiftiging. 
Deze kans neemt bovendien toe in het geval 
de Marokkanen en Turken eigenaar zijn van 
hun woning. Bij eigenaars-Belgen doet zich 
net het omgekeerde voor. De gevaarzone 
lijkt ook meer en meer te evolueren naar de 
badkamer. Een badkamer wordt meer en 
meer onmisbaar, en het blijkt dat jonge 
mensen geneigd zijn op eigen houtje een 
badkamer te installeren wanneer er in hun 
woning geen aanwezig is. 

- — - — — • ' - — • - — - ^ 

Vaak kan een brand vermeden 
worden. Heel wat branden zijn 
Immers het gevolg van mense
lijke fouten, verkeerde hande
lingen of slecht hinktlonerende 
toestellen. Zo Is de verwar
mingsinstallatie verantwoorde-
ak voor heel wat brandschade, 

aar ook de koolstofvergifti
gingen zijn dikwijls te wijten 
aan eenvoudig te verhelpen 
oorzaken. Staatssekretaris Vic 
Anciaux was verrast door het 
grote aantal slachtoffers van 
CO-vergiftlglngen In het Brus
sels hoofdstedelijk gewest, en 
hij besloot er wat aan te doen. 

Vic Anciaux, die als staatssekretaris voor 
het hoofdstedelijk gewest bevoegd is voor 
het energiebeleid, wil nu met een doelgerich
te voorlichtingskampanje de Brusselse inwo
ners voor het gevaar van CO-vergiftiging 
waarschuwen. 

Daartoe liet hij een radiospotje maken, dat 
door een aantal niet-openbare radio's uitge
zonden zal worden. In de spots wordt ook 
verwezen naar een informatiefolder, getiteld 
Het onzichtbare gevaar. Deze folder is ver
krijgbaar in het Nederlands, Frans, Turks en 
Arabisch. De folders zijn vanaf eind oktober 
beschikbaar in de postkantoren en in de 

Vijftien tot twintig procent van de 
huis- of appartementsbranden heb
ben op een of andere manier te ma
ken met een verwarmingsinstallatie. 

(foto archief) 

lokalen van de huurdersverenigingen, buurt-
werkers, trefcentra en allerhande kulturele 
centra. 

In eenvoudige bewoordingen wordt uitge
legd wat koolstofmonokside is. Er wordt de 
nadruk op gelegd dat koolstofmonokside een 
zeer gevaarlijk gas is omdat je het niet ziet, 
niet ruikt, je er geen pijn van aan je ogen 
krijgt en er niet van moet hoesten. Je kan er 
wel hoofdpijn van krijgen, misselijk van wor
den, flauwvallen en uiteindelijk sterven. 

Vervolgens legt de tekst uit waar het giftige 
gas vandaan komt, en wat je moet doen 
wanneer je een persoon opmerkt die vergif
tigd is. Tenslotte worden enkele praktische 
tips gegeven om zelf CO-vergiftigingen te 
vermijden. 

(pdj) 
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ADVERTENTIE 

Etn. Pol Vanassche & Cie NWSA 
Bruggesteenweg 2 - B-8750 Harelbeke (Hulste) 
Tel. (056) 71 01 30 Fax (056) 70 21 71 

Brandweer en Industrie schenken ons 
hun vertrouwen. 

Wij leverden in het voorbije jaar 5 autopompen aan de Brandweer van agglo
meratie Brussel. 

Onze specialiteit is fabrikatie en levering van alles wat een brandweerdienst 
nodig heeft. 

Exclusief invoerder van: — ZIEGLER POMPEN 
- TRELLEBORG GASPAKKEN 
— HOLMATRO reddingsgereedschap 
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„HELDEN? NEEN, WE 
DOEN ONZE PLICHT" 

IJ: Hoe geraakt ie
mand nu bij de brand-

• • • • korps, ze overtuigden 
• • • • me om de rangen te 
V B komen vervoegen." 
• • WIJ:Wattrol(Uaan 

bij de „pompiers"? Het avontuur? 
J. Van De Perre: „In de eerste plaats het 

besef dat ik op die manier daadwerkelijk 
mensen kon helpen. Het avontuurlijke van 
het werk van de brandweerman wordt vaak 
overdreven. Maar ja, het beroep van pompier 
spreekt nu eenmaal een beetje tot de ver-, 
beelding." 

WIJ: Maar men kan toch veronderstel
len dat er een dosis idealisme vereist is 
om dit vak uit te oefenen? 

J. Van De Perre: „Uiteraard, diegene die 
de goede mentaliteit niet heeft blijft niet bij de 
brandweer Je mag niet vergeten dat een 
vrijwilliger bijvoorbeeld ook nog z'n gewone 
dagtaak heeft die soms ook nogal zwaar kan 
zijn. Voor het geld doen die mensen het 
zeker niet, want rijk word je er zeker niet van. 
I^ijn eerste jaren als vrijwilliger werd ik hele
maal niet betaald. Overdag werkte ik in een 
fabriek, ik kon dus niet zomaar weg bij een 
oproep, het was vooral na de werkuren dat ik 
mee uitrukte." 

WIJ: Is de opleiding als brandweerman 
zwaar? 

J. Van De Perre: „Om als vrijwilliger in 
dienst te treden zijn er bepaalde vereisten, 
maar dat valt nogal mee. Alhoewel dit tegen
woordig ook al niet meer zo vanzelfsprekend 
gaat, er komt nu veel meer bij kijken dan 
vroeger Wanneer je beroeps wordt is het 
natuurlijk andere koek. Toen ik vrijwilliger 
was dacht ik dat ik een goede pompier was, 
maar ik schrok nogal toen ik de opleiding tot 
beroeps aanvatte. De opleiding van een 
beroeps-brandweerman is veelomvattend. 
Zo moet je o.a. het chaffeursdiploma D 
behalen, je moet als ambulancier kunnen 
werken, je dient op de hoogte te zijn van alle 
gevaarlijke stoffen. Neem nu dat er een 
brand uitbreekt in een ziekerihuis of bij een 
tandarts, die gebruik maakt van radio-aktivi-
teit... Begrijpelijk dat wij ook medisch grondig 
gekeurd worden, en dat de fisieke konditie 
op peil moet blijven hoef ik U ook wel niet te 
vertellen." 

WIJ: Wat doet een brandweerman nu 
tussen twee branden door? Met de kaar
ten spelen? 

J. Van De Perre: „Ha, ha! Er is zo'n mop 
van die pompiers die na een brand, in 
ijltempo en met loeiende sirenes terug naar 
de kazerne rijden. Wanneer men de brand
weerlui erop attent maakt dat de brand toch 
allang geblust is en zoveel drukte dus over
bodig is antwoorden ze dat hun kaarten nog 
open liggen! Maar dat is natuurlijk onzin. De 
beroeps-brandweermannen zijn 24 uur per
manent in de kazerne van dienst, dan zijn we 
48 uren thuis, wat niet wil zeggen dat we niet 
opgeroepen kunnen worden. Vroeger was 

Jan Van De Perre sloot in 1950 
ais vrijwiiiiger aan bij de brand
weer van Macheien (Brabant). 
In 1974 werd hi] beroeps bij liet 
korps van Vilvoorde, dat toen 
reeds de liorpsen uit de omlig
gende gemeenten, dus ook het 
Machelse, had opgeslorpt. 
Sinds enige tijd geniet Jan van 
een welverdiende rust. 
Zonder veel omhaal praat hij 
over zijn veertig lange jaren 
dienst bij „de pompiers". Jan 
Van de Perre heeft zich nooit 
een held gevoeld, en hij wil ook 
niet dat we er in die termen 
over schrijven. Hij deed enkel 
zijn plicht, zegt hij. Geen sen
satie dus, wei een openhartig 
praatje met een gewezen 
brandweerman. 

dat met de sirene, nu worden we „opge-
biept". Overdag dienen er allerlei karweien 
opgeknapt te worden, alleen al het onder
houd en het startklaar houden van de wa
gens is een werk waar heel wat bij komt 
kijken. Om aangenomen te worden als 
brandweerman moet je een vak onder de 
knie hebben, een stiel: schrijnwerker, lood
gieter, metser... in de kazerne is er altijd wel 
werk aan de winkel. 

De meeste mensen hebben een verkeerd 
beeld van het werk van de brandweerman. 
Wij blussen niet enkel branden, wij krijgen de 
meest uiteenlopende oproepen. Dat gaat van 
katjes die klem zitten in een boom over 
verkeersongevallen tot grote rampen." 

23 

De spuitgasten in aktie. De voldoe
ning om een leven te redden is onbe
schrijfelijk, (foto archief) 

WIJ: Verloopt de samenwerking tussen 
vrijwilligers en beroeps-brandweerman
nen altijd in goede verstandliouding. 

J. Van De Perre:,,Doorgaans wel. Bijons 
waren er wel enkelen die wat laatdunkend 
deden over de vrijwilligers. Dit vond ik zeer 
spijtig. Ik heb enonv respekt voor de vrijwilli
gers. Ze zijn soms wel wat heviger, roekelo
zer dan de beroeps. Vroeger was ik ook zo, 
en dat kan in bepaalde omstandigheden wel 
eens aanleiding geven tot ongekontroleerde 
of ondoordachte handelingen, maar met op
zet gebeurt zoiets natuurlijk nooit. Een goe
de groepsgeest is onontbeerlijk, er hangt té 
veel van af, op je makkers moet je kunnen 
rekenen. Ook de solidariteit tussen de ve-
schillende korpsen onderling is zeer groot. 
De brandweer schept een band, dat is iets 
heel apart!" 
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OMSLAGVERHAAL 

DOODSVERACHTING 
WIJ: Brandweerman is een gevaarlijk 

beroep. Was je nooit bang? 

J. Van De Pene: „Neen, ik geloof niet dat 
ik ooit écht schrik heb gehad. Aan het vak 
zijn natuurlijk risiko's verbonden, maar je 
bent grondig getraind, je kreërt een bepaalde 
routine. Op den duur denk je ook niet meer 
voortdurend na over „doe ik dit of doe ik dat 
wel goed". Je bent volkomen in beslag 
genomen door je werk, honderd procent 
gekonsentreerd. Het is wel zo datje vaak pas 
achteraf beseft in welke gevaarlijke situatie 
ie je hebt bevonden." 

WIJ: U ging dus met ware doodsverach
ting het gevaar te lijf? 

J. Van De Perre: ,,Het wil niet zeggen dat 
je domme dingen moet doen. Een brandend 
huis dat op instorten staat en waarin zich 
geen mensen bevinden, daar blijf je uit." 

WIJ: Wat zijn de grootste gevaren bij 
een brand? 

J. Van De Perre: „Instortingen en ontplof
fingen. Je weet nooit welke gevaarlijke stof
fen zich in een brandend pand bevinden. 
Hier in Vilvoorde beschikken we per fabriek 
over een map met gegevens over de gevaar
lijke stoffen die zich daar bevinden, maar 
toch blijft het opletten..." 

WIJ: Zijn brandweermannen nu hel
den? 

J. Van De Perre: „Neen, het is onze taak 
mensen te redden, het is ons beroep." 

WIJ: U hebt waarschijnlijk veei mense
lijk leed gezien. Bleef U daar onbewogen 
bij? 

J. Van De Perre-.„Uiterlijk misschien, 
maar brandweermannen zijn zeker niet on
gevoelig. Het ergste wat ik ooit meemaakte 
was de dood van een negenjarig kindje, het 
was betrokken bij een verkeersongeval. Als 
een wanhopige heb ik toen getracht het arme 
schepseltje te reanimeren maar het baatte 
niet. Daar ben ik lang kapot van geweest." 

WIJ: Komt de brandweer ook wel eens 
te laat? 

J. Van De Perre: „Helaas wel, maar dat 
berust vaak op een tragisch misverstand, 
loensen die de brandweer opbellen verkeren 
meestal in paniek, daardoor zijn ze soms 
onnauwkeurig in het verstrekken van infor
matie. Dit is geen grap, maar we kregen eens 
volgende oproep „meneer, 't brandt hier in 
nummer vier in de Kerkstraat!", en dan 
haakte men af. Maar in elke gemeente is een 
Kerkstraat! Vis dan maar eens uit vanwaar 
die oproep komt! 

De meeste mensen bellen ook naar het 
nummer 100, dat is de centrale in Brussel. 
Deze maakt de oproep over aan ons, on
danks het geïnformatiseerde sisteem verliest 
men zo toch weer eens een paar minuten. En 
in noodsituaties kunnen enkele minuten van 
levensbelang zijn! Het is anderzijds wel 
begrijpelijk dat niet iedereen het nummer 

Het beroep van brandweerman spreekt tot de verbeelding! Toen opa Van De 
Perre nog „pompier" was kwam kleinzoon graag eens op bezoek in de 
brandweerkazerne van Vilvoorde. 

van de plaatselijke brandweer van buiten 
kent." 

STOOFVLEES 
WIJ: Komen er veei valse oproepen 

binnen, bijvoorbeeld van flauuwe grap
penmakers? 

J. Van De Perre: „Dat gebeurt meer dan 
je vermoedt, h/leestal heb je dat wel onmid
dellijk door, want die boodschappen worden 
te koelbloedig doorgegeven, fi^aar we kun
nen ons niet veroorloven om die oproepen te 
negeren, je weet toch maar nooit!" 

WIJ: Het was toch niet altijd doffe ellen
de? Nooit iets grappig meegemaakt? 

J. Van De Perre: „Zeker. Ik was nog 
vrijwilliger, de sirene loeide en ik schoot mijn 
brandweerpak aan. Het brandde dicht bij 
mijn huis. Ik was dus als eerste bij de plaats 

van het onheil. Er was een enorme rookont
wikkeling, vuur was er niet te zien. Ik kroop 
naar binnen maar ik zag niets, enkel rook. 
Tegen de tijd dat mijn makkers met de 
brandweerwagen aankwamen wist ik wat er 
schortte. Op het gasfornuis stond een uitge
kookte, of liever uitgebrande ketel met de 
verkookje resten van wat ooit stoofvlees 
moet geweest zijn erin. Ik had dus niets 
anders te doen dan het gasvuur af te zetten 
en de vensters wijd open te zetten. Bleek dat 
madam even naar de markt was gegaan 
ten^ijl het stoofvlees vrolijk pruttelde! 

WIJ: U bent nu met pensioen, nooit spijt 
gehad van uwe beroepskeuze? 

J. Van De Perre: „Iemand dood uit de 
brand halen is gruwelijk, dat Is een opdracht 
die je nooit vergeet. Maar de voldoening die 
je hebt wanneer je iemands leven hebt gered 
is enorm, dat gevoel is onbeschrijflijk. Daar 
denk je je hele leven aan terug!" 

(ts) 
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ADVERTENTIE 

UW V^'JrL^V^) 

VandcputtG 
2530 BOECHOUT BINNENSTEENWEG 160-172 TEL. (03) 455 51 51 (20L.) 
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OMSLAGVERHAAL 

VEILIGHEID OP MAAT: VANDEPUTTE 
Met haar meer dan 200 personeelsleden Is 

Vandeputte NV de belangrijkste onderne
ming van de Belgische velllgheldsindustrie. 
Al meer dan 40 jaar ontwikkelt zij suksesvolle 
aktivlteiten op het brede terrein van de Indus
triële veiligheid: 

— voorkoming van ongevallen door het 
opsporen en signaliseren van gevaarlijke 
toestanden; 

— individuele bescherming van de arbei
der tegen koude, hitte, vuur, stralingen, 
scheikundige produkten, schokken, uitwase
mingen, ... 

— kollektleve bescherming o.a. volledige 
EHBO-uitrustIngen. 

Onder de slogan „Uw veiligheid... onze 
zorg" vervaardigt Vandeputte in eigen ate
liers velllgheldsprodukten op maat, naar de 
reële behoeften van de Want. 

In het Industriële gebeuren Is de noodzaak 
en de verplichting tot veilige aanpak een 
onbetwistbaar en ergonomisch deel van het 
produktleproces geworden. 

Bescherming kan zich voor bepaalde 
werkzaamheden beperken tot veiligheids
schoenen, handschoenen, een aangepaste 

bril of een aangepaste kleding. Op andere 
plaatsen zal een volledige uitrusting, waarin 
de arbeider van kop tot een van het risikoge-
bied afgesloten wordt, noodzakelijk zijn. 
Vandeputte ontwerpt en fabriceert voor alle 
risiko's veiligheid op maat. 

Omdat brandweerdiensten bij elke Inter
ventie op alle gevaren moeten voorbereid 
zijn, ontwikkelde Vandeputte — na uitge
breid onderzoek bij de korpsen zelf — de 
brandweerkleding Kralotau. Deze brand-
weerkledlng wordt vervaardigd uit perma
nent brandvrije Nomex-stof met een ade
mende Aircotexcoating, die transpiratlevocht 
van binnen naar buiten laat, maar aan de 
buitenzijde ondoordringbaar is voor water. 

Krakatau-kleding is niet alleen In België 
sinoniem voor ideale brandweerkleding, ook 
in het Europa van morgen is Vandeputte 
vandaag reeds bezig met het high-tech gam
ma Krakatau brandweerkleding. 

Speciale beschermende uitrustingen voor 
de nuklealre sektor, of gaspakken voor che
mische katastrofenbestrljding, Vandeputte 
staat met meer dan 40 jaar ervaring klaar 
met pasklare produkten. 

Dat de kennis en kunde rond het devies 
„Uw veiligheid... onze zorg" tot ver buiten 
Europa gekend is, bleek zeer duidelijk tij
dens de voorbije weken. 

Vanuit praktisch alle landen uit het Golfge-
bied kwamen de vragen naar aangepaste 
beschermende kleding en maskers tegen 
chemische oorlogsvoering binnenstromen. 

Vandeputte, met de hulp en samenwer
king van haar duizenden klanten In België, 
uitgegroeid tot het leidende velllgheldsbedrijf 
In België, staat klaar om ook In het Europa 
van morgen de reputatie van een klein landje 
hoog te houden. 

(meegedeeld) 

ADVERTENTIE 

Promat GEEF BRAND 

GEEN KANS! 

BRANDBESCHERMING Rf 1/2 h tot Rf 2 h 
volgens NBN 713.020 met asbestvrije 

.® PROMATECT" H-enL- platen. 

O Stalen liggers en kolommen 
o Houten vloeren 
o Trap- en liftwanden 
o Daken 
o Luchtkanalen 
o Zelfstandige plafonds, ... 

• ONBRANDBAAR • BRANDSTABIEJ. 

• MECHANISCHE WEERSTAND • VOCHTBESTENDIG 

Kontakteer ons voor de gratis toezending van het PROMAT- handbOBk : 

PROMAT n.v., Ku ie rmans t raa t 1 , 1 8 8 0 - KAPELLE-OP-DEN-BOS 

tel . : 0 1 5 / 71 3 3 51 fax : 0 1 5 / 71 26 9 0 
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ACHTERUITKIJKSPIEGEL 

HET LIJDEN VAN DOM 
MODEST VAN ASSCHE /1 

A
LFONS VAN ASSCHE werd 
geboren te Erembodegem aan 
de Dender, in hel land van 
Aalst, op 18 mei 1891. 

Op de lagere school sloot hij 
vriendschap voor het leven 
met Jozef Van Opdenbosch, 
later jezuïet en teologieprofes-
sor. 

Het was in de toen nog vrij 
jonge abdijschool van Steen-

brugge dat Alfons Van Assche zijn humanio-
rastudies zou voltooien. 

Was het leven in de abdijschool ogen
schijnlijk eentonig, juist dit kalm voortkabbe
lende leven scherpte zijn psichologisch door
zicht en maakte van hem de man uit één 
stuk. 

NAAR HET IJZERFRONT 
In 1906 trad Alfons Van Assche — van dan 

af werd het Modest — in de Benediktljneror-
de, en werd er in 1913 tot priester gewijd. 
Tevens benoemde men hem professor Dog
matiek aan de abdijschool. Het rustige leven 
van studie en geestelijke vorming zou echter 
niet lang duren. In augustus 1914 brak de 
eerste wereldoorlog uit. De jonge, vurige 
monnik vroeg niet beter dan zich aan te 
geven als vrijwilliger, maar de orde besliste 
er anders over. Samen met de hele klooster
gemeenschap belandde hij in Ramsgate 
(kent, Engeland) waar hij leraar werd aan 
een kollege voor vluchtelingen-kinderen. 
Ook dit leraarschap duurde niet lang, want in 
1915 kon hij dan toch optrekken. Na enige 
maanden opleiding als soldaat 2e klas te 
Auvours (Frankrijk) vinden wij hem als bran-
kardier aan het front bij een Waals regiment. 
In januari 1917 werd hij aalmoezenier be
noemd. 

De hele eerste wereldoorlog bleef dom 
Modest Van Assche „zijn" Walen trouw 
terzijde staan. Eentonig was het frontleven, 
maar het lukte de Vlaamse aalmoezenier 
met warme en opbeurende woorden de 
Waalse jongens een hart onder de riem te 
steken. Ér gebeurden geen grootse dingen in 
deze periode van zijn leven, aan de opko
mende Vlaamse beweging kon hij niet eens 
deel nemen. Het slopende leven aan de IJzer 
vergde bovendien meer van zijn krachten 
dan ogenschijnlijk leek. 

Na zijn terugkeer te Steenbrugge, kreeg 
de dertigjarige monnik de raad het rustig aan 

te doen. Dom Modest Van Assche werd 
professor Dogmatiek en Kerkelijk Recht 
maar vooral dé man van de Vredesaktie en 
Gedachte. Wanneer dan In 1930 de IJzerto-
ren onthuld wordt, is er geen geschikter 
geestelijke voorganger te vinden dan de 
Benediktijnermonnik. Hij vangt zijn toe
spraak aan met de woorden van de psalmist • 
„Ze gingen en weenden al strooiend liet 
zaad, doch komende juichen z'al dragend de 
schoven". Zo zag en beleefde dom Modest 
Van Assche het offer van de IJzersoldaten 
als een boodschap over het graf heen die 

in april van dit jaar iazen we in 
De Standaard een lezersbrief. 
Naar aanleiding van de toen 
gehouden aartsbisschop-Ro-
mero lierdenking in Brugge 
vroeg een iezer zich af of er tijd 
zou bestaan om ook dom Mo
dest Van Assche ie herdenken. 
Terecht, want deze Benedtktij-
nerabt wa$ even zo goed het 
slachtoffer van de liefde voor 
zijn volk ais aartsbisschop Ro
mero dit was. De hele en enige 
beschuldiging tegen dom Mo
dest Van Assche was: Vlaming 
zijn. Alle andere geformuleerde 
aanklachten stoelden op niets. 
Tussen het overige nieuws 
weggedoken kon men in La 
Ubre Belgique van 30 maart 
1947 overigens lezen dat uit 
een kort proces de onschuld 
van de abt volledig gebleken 
was... Op 29 oktober a.s. Is het 
45 jaar geleden dat dom Mo
dest overleed. Een gelegen
heid om zijn leven en lijden in 
herinnering te brengen. 

Vlaanderens bloei zal bevestigen en tegelij
kertijd een blijvende aansporing tot vrede 
zou zijn. 

N VIAM PACIS 
Ondertussen was dom Modest Van As

sche meermaals het abbatiaat in andere 
kloosters aangeboden. Telkens weigerde hij. 

\-^ 'ti^ 

Dom Modest Van Assche als legeraal
moezenier tijdens WO I. 

trouw aan zijn geliefd Steenbrugge, tot hij m 
1932 in dit klooster zelf abt werd. Op het 
feest van Ons Heer Hemelvaart heeft de 
abtwijding plaats. De nieuwe abt is een 
imponerende figuur, kloek, recht en fier. Een 
man die energie en dinamisme uitstraalt met 
een doordringende, soms harde blik, een 
man van gezag ook; iemand naar wie men 
opkijkt in Vlaanderen. De leuze die hij kiest 
„In vlam pacis" (langs de weg van de vrede) 

[> 
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tekent zijn hele levenshouding. Alhoewel de 
nieuwe abt radikaal Vlaams, vrij, vrank en 
moedig in woord en daad was, vergat hij 
nooit dat hij vader Abt was. Voor zijn eigen 
abdij-gemeenschap maar ook voor allen, die 
hoe dan ook, de weg naar hem vonden. In 
zijn nagelaten briefwisseling treft men kor-
respondenten van allerlei slag: vrijmetse
laars en prelaten, prinsen en bedelaars, 
Vlaamse en Waalse ekstremisten. Vader abt 
gaf raad en hielp waar hij kon, zonder enig 
onderscheid. 

Dom Modest Van Assche ontwikkelde in 
die jaren een ongelooflijke werkkracht. Een 
religieus en kultureel hoogstaande Benedik-
tijnerabdij betekende een zegen voor Vlaan
deren. Hij was de motor achter een liturgi
sche vernieuwingsbeweging, een internatio
nale vredesaktie en was de raadsman van 
vele vooraanstaande leidersfiguren. Zijn le
vendige belangstelling voor Zuid-Afrika le
verde de uitgave op van een verzorgd tijd
schrift Dietsland-Zuid Afrika. Onvermoeibaar 
wroette hij voort en wist zo ondermeer bij 
pauselijke goedkeuring van 9 november 
1934 het blazoen en zegel van de aloude 
St.Pietersabdij van Oudenburg, het land van 
de Kerels, voor zijn abdij te verkrijgen. 

Deze voortdurende bedrijvigheid eiste 
echter een zware lichamelijke tol van de 
Benediktijnerabt. Maanden van uitputting en 
gedwongen rust tekenden hem, hij die zo 
ongeduldig was om de vele taken die hem 
wachten te vervullen en om de vele mensen 
te helpen die hem raad en bijstand vroegen. 

De gebeurtenissen van mei 1940 legden 
nieuwe verantwoordelijkheden op de schou
ders van dom Modest. Zoals vroeger blijft hij 
echter raad geven, helpen en troosten waar 
hij kon. Hij stelde zijn houding zeer duidelijk: 
onverfranst en onverduitst, onverheidenst en 
onverknecht maar edel, Vlaams en kristelijk. 
Dat bij dit alles de Brugse franskiljons hem 
nu niet bepaald in het ^art droegen was 
duidelijk. Maar ook tegenover enkele hogere 
(katolieke) Duitse officieren in het Brugse 
stak hij zijn mening niet onder stoelen of 
banken: „De Vlamingen voeren nu reeds 
meer dan honderd jaar strijd tegen het frans
kiljonisme, maar als het moet zullen zij 
duizend jaar strijden tegen het duitskiljonis-
me". 

Wanneer eind januari 1941 een trein met 
Vlaamse krijgsgevangenen uit Duitsland op 
weg naar Vlaanderen in een sneeuwstorm 
terechtkwam en verongelukte was de balans 
zeer zwaar: 94 doden en talrijke gekwetsten. 
Samen met ondermeer professor Frans 
Daels reisde dom Modest Van Assche naar 
Fallingsbostel (Duitsland) voor de begrafenis 
en dan door naar Hamburg waar zij de 
gekwetsten moed trachtten in te spreken. 

AANGEHOUDEN 
Op 20 september 1944, acht dagen na de 

bevrijding van Brugge, werd dom Modest 
Van Assche aangehouden. De voorgewende 
reden was zorgvuldig ineengestoken. In 
1943 namelijk had Raoul Roelandts, een 

industrieel en weerstander uit het Brugse, 
samen met twee lekebroeders van de abdij 
(zonder medeweten van vader abt) wapens 
en munitie verborgen. De Sicherheitsdienst 
had lucht gekregen van de zaak en de drie 
werden aangehouden. De industrieel en één 
van de lekebroeders werden terechtgesteld, 
de tweede overleed een jaar later te Sieg-
burg in Duitsland. 

In het Brugse kon het franskiljonse gerod
del beginnen: abt Modest zou zijn eigen 
medebroeders verklikt hebben I 

Een streng onderzoek (waarbij zelfs de 
persoonlijke korrespondentie van de biecht
vaders nagegaan werd) bracht geen schijn 
van bewijs. De twee lekebroeders zelf hiel
den tot aan hun dood de onschuld van de abt 
vol, de substituut, die de zaak in handen 
kreeg, geloofde zelf geen woord van de 
beschuldiging, maar meende dat „er vele 
redenen tot opsluiting waren". 

Blijkbaar vond zelfs de Veiligheid het een 
toch al kiese zaak een abt aan te houden en 
ze vroegen dan ook of dom Modest Van 
Assche in burger wou meegaan. Vader Abt 
weigerde. In pij, het gouden kruis op de borst 
kwam hij in het interneringskamp van Sint-
Kruis terecht, waar hij opgesloten werd met 
o.m. kunstschilder Sam de Vriendt en vele 
andere vooraanstaande Bruggelingen. Hij 
hoorde er van de baldadigheden, de wreed
heden en de mishandelingen, van priesters 

die hun gelovigen ophitsten tegen de „zwar
ten" allemaal in naam van „vaderlandslief
de" en „verzet" (tegen Duitsers die onder
tussen al ver weg waren!). 

Dom Modest Van Assche bleef er de 
raadgever, trooster en helper, zoals hij het 
heel zijn leven was geweest. Dat bleek ech
ter een doorn in het oog van sommige 
franskiljons en op 28 september werd hij 
overgebracht naar het beruchte Pandereitje, 
waar ook al heel wat Vlamingen opgesloten 
zaten. Het is daar ook dat hij de dood vernam 
van zijn dierbare vriend, pater Jozef Van 
Opdenbosch. De jezuiet was op 13 oktober 
1944 het slachtoffer geworden van de eerste 
V2 bom op Antwerpen. 

Begin november wist de abt nog niet 
waarom hij precies aangehouden was. Uit
eindelijk kwam dan de beschuldiging: propa
ganda voor de Duitsers en verklikking van 
Raoul Roelandts en de twee lekebroeders. 

Zijn medepaters konden moeilijk een ad-
vokaat voor hem vinden. Katolieken wilden 
niet meer met de „verrader" Van Assche te 
maken hebben. 

Mlja Proost 

Volgende week: 
Een ,,getuige" ten laste 
duikt op... 
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BALLET VAN VLAANDEREN 
NAAR BELFAST 

APOLI divertissement werd ge-
kreëerd in 1842 en is Bournon-
villes belcendste ballet. Het 
sprool<je vertelt hoe het scheep
je vergaat van de jonge visser 
Gennaro die een boottocht 
maakt met zijn geliefde Teressi-
na, die door watergeesten naar 
de blauwe grot op de zeebodem 
gevoerd wordt, waar ze zelf wa
ternimf zal worden. Gelukkig 

wordt de betovering doorbroken en wordt in 
de derde akt het huwelijksfeest gevierd. Uit 
deze sprankelende akte danst het KBvV de 
Pax de Six variaties en de Tarantella, die tot 
de meest opwindende momenten van de 
balletkunst gerekend worden. 

Auguste Bournonville (Kopenhagen, 1805-
1879) was als koreograaf en balletmeester 
de grondlegger van de typisch Deense bal
lettechniek en -stijl die naar hem genoemd 
zijn. Hij maakte een vijftigtal balletten, waar
van er nog tien bestaan. De muziek van 
„Napoli" is van de Denen Edi^ard We/steden 
Holger Simon Paulli, die vooral bekend ble
ven door de balletten die zij voor het Konink
lijk Ballet van Denemarken, geleld door 
Bournonville, komponeerden. 

SOUP GROUND ~ 
In dit ballet voor tien dansers en danseres

sen vertrekt koreograaf Danny Rosseel van 
één basisidee: men heeft slechts één zeker
heid in het leven... de vaste grond onder de 
voeten als men een stap zet (en dit geldt niet 
alleen voor de dansers). Al het overige is een 
aaneenschakeling van toevalligheden, on
verwachte ontmoetingen en gebeurtenissen. 
Dit moderne dansstuk is beslist introvert te 
noemen, maar imponeert en ontroert door 
een sober ekspressionisme in een beheers
te, hedendaagse danstaai. 

Danny Rosseel is een Antwerpenaar, die 
na in verschillende buitenlandse gezel
schappen gedanst te hebben in 1970 bij het 
Ballet van Vlaanderen kwam, waar hij tot 
solist promoveerde. Als koreograaf en bewe
gingsadviseur werkte hij mee aan tal van 
produkties. Sinds het seizoen 1987-88 is hij 
assistent van de artistiek direkteur van het 
KBvV. Het ballet Distand Mirror- dat hij in 
1989 voor ons ensemble maakte kende rui
me bijval. Zijn nieuwste kreatie zal deze 
wellicht nog overtreffen. 

De muziek voor Solid Ground is het twee
de deel van Tabula Rasa, een kompositie 

van de Estlander Arvo Part (1935), die in 
1980 met zijn gezin naar Wenen uitweek, 
waar hij een beurs kreeg van het Duits 
Akademisch Uitwisselingsplan. Met het 
kleurrijke orkeststuk Perpetuun Mobile, een 
van zijn vele komposities in diverse genres, 
venwierf hij wereldfaam. 

Deze maal hebben wij er niets 
op tegen dat ons Koninklijk bal
let van Vlaanderen voor zijn 
eerste bailetavond van het sei
zoen een Engelse titel gebruikt, 
omdat Tifie Four Temperaments 
zowel schip als lading dekt. 
immers, de avond brengt een 
„mixed dance" programma dat 
uit vier zeer uiteenlopende kor
tere balletten bestaat, waarvan 
Baianchines wereldvermaarde 
The Four Temparaments het 
meesterlijke sluitstuk is. WIJ 
stelt hier beknopt de vier ballet
ten voor (waaronder twee 
Vlaamse wereldkreaties). 
Het programma beleefde op 28 
september te Gent zijn sukses-
voile première in het kader van 
het Festival van Vlaanderen. 
Van 24 tot 28 oktober wordt het 
gedanst in het KVO Antwerpen, 
op 31 oktober in Maaseik, en 
van 1 tot 8 november toert het 
doorheen Vlaanderen, respek-
tievelijk in Brugge, Neerpelt, 
Aalst, weer Antwerpen, dan 
Leuven. Daarna gaat het gezel
schap naar Noord-lerland, 
waar tijdens de Vlaamse week 
van het Belfast Festival vijf 
voorstellingen gegeven wor
den van het romantisch-klas-
sieke La Sylphide, waarmee 
nadien doorheen Nederiand 
getoerd wordt. 

ROODKAPJE 
Over zijn Roodkapje (de tweede Vlaamse 

wereldkreatie in het programma) zegt koreo
graaf Mare Bogaeris zelf: ,,Dit dansstuk is 
mijn verstaan van het sprookje op mijn leef

tijd van rond de veertig. Ergens kan ik niet 
wachten om dit verhaaltje terug te koreogra-
feren, eens tachtig...". Of de Freudiaanss 
ingebakken erotische verwijzingen dan nog 
zo aanwezig zullen zijn, laten we aan de 
toekomstige libido van de schepper over. 

Mare Bogaerts is een produkt van het 
Stedelijk Instituut voor Ballet te Antwerpen. 
Zijn eerste 12 balletten maakte hij voor het 
KBvV, daarna koos hij Parijs als thuishaven, 
later New York. In de VSA koreografeerde hij 
voor verscheidene gezelschappen. In Euro
pa werkte hij in Frankrijk, Portugal, Joegosla
vië en Duitsland. Mare Bogaerts heeft nog 
verschillende internationale opdrachten voor 
zich. 

Komponist van het Roodkapje-ballet is 
Pieter Verlinden, die na een loopbaan als 
orkestmuzikant, een omvangrijk oeuvre van 
de meest verscheiden partituren schreef, 
veelal in opdracht voor o.a. film, televisie, 
toneel, ballet, zelfs reklame. 

PETITE LUNE 

29 

|n de dansavond komen niet noodzakelijk 
steeds dezelfde vier balletten op de vloer. 
Het the FourTemperaments-pakket omvat er 
dan ook vijf. Petite Lune is een ballet van de 
Franse koreograaf Thierrt Malandain, geïn
spireerd op het Strijkkwartet nr. 8 dat Dmitri 
Sjostakowitsj tijdens een verblijf in Dresden 
komponeerde en opdroeg „aan de slachtof
fers van het fascisme en van de oorlog". Het 
ballet handelt evenwel vooral over de tema-
tiek jeugd en dood, zonder rechtstreekse 
historische of politieke verwijzingen, wat de 
dramatiek en aanklacht van de oorspronkelij
ke boodschap wel enigszins verhult en af
zwakt. 

THE FOUR 
TEMPERAMENTS 

Dit meesterwerkje van George Balanchine 
op „Tema mit Variationen" van Paul Hinde-
mith is een voorbeeld van zuivere danskunst 
zonder enige verhalende kontekst. Nochtans 
verwijzen muziek en koreografie wel naar de 
vier bazistipen van de oude psichologie: 
melancholie, ontstuimigheid, onverstoor
baarheid en drift. Het ballet is gekoreogra-
feerd in een sterk hedendaags-klassiek pas-
senvokabularium en belicht de intenties van 
de komponist meer dan ze te willen iliustre-
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Hilde van de Vloet en Lars van Cauwenbergh in Balanchines „The Four 
Temperaments". Beide studeerden aan het Stedelijlc Instituut voor Ballet te 
Antwerpen. Hilde van de Vloet (Wilrijk) won in 1983 samen met Rudi van den 
Berghe de prijs voor het beste danspaar tijdens de Internationale Balletwed
strijd te Varna (Bulgarije). Zij werd half-soliste bij het KBvV in 1987, soliste in 
1990. Lars van Cauwenbergh is een telg uit een in de Antwerpse balletwereld 
beleende familie. In 1986 behaalde hij de zilveren medalje tijdens het balletcon
cours te Houlgate (Frankrijk). In 1988 werd hij lid van het KBvV waar hij een 
jaar later tot half-solist promoveerde. Tijdens het seizoen 1989-90 danste hij 
bij het English National Ballet in Londen en is vanaf augustus van dit jaar als 
solist weer verbonden aan het Ballet van Vlaanderen. 

ren. Dit van de solisten en de groep veelei
sende dansstuk test het KBvV op zijn essen-
tleelste danskwaliteiten. Test met glans 
doorstaan I 

George Balanchine (Georgi Melitonovich 
Balandrivadze, Sint Petersburg 1904 — New 
York 1983) kwam als koreograaf met de 
Ballets Russes naar West-Europa. Na de 
dood van Sergei Diaghiiev werkte Balanchi
ne achtereenvolgens bij het Ballet van de 
Parijse Opera, het Koninklijk Deens Ballet en 
het Ballet Russe de Monte Carlo. In 1934 
vertrok hij naar de Verenigde Staten. Vanaf 
1948 tot aan zijn dood was hij artistiek 
direkteur-balletmeester van het vermaarde 
New York City Ballet. In deze 35 jaar schiep 
hij meer dan 100 balletten en dansdiverti-
menti. George Balanchine heeft het opper
gezag van de klassieke school weten te 
handhaven tot in de hedendaagse danstaai 
toe. Zo mag hij ook als grondlegger van de 
Amerikaans modern-klassieke dansstijl be
schouwd worden. Door hem werden de ban

den tussen muziek en dans tot organische 
krachtlijnen gesmeed, wat vooral duidelijk 
was in de balletten die hij in hechte samen
werking met Igor Strawinski schiep. 

Paul Hindemith (Hanau bij Frankfurt-a/d 
Main 1895-1963) was van 1916 tot 1923 
koncertmeester aan de opera van Frankfurt, 
richtte dan een eigen strijkorkest op en was 
van 1927 tot 1934 leraar aan de mzuiekhoge-
school in Berlin. Toen moest hij onder politie
ke druk Duitsland verlaten, verbleef eerst in 
Zwitserland en Turkije en vertrok in 1940 
naar de Verenigde Staten waar hij werkzaam 
was aan de Yale University en optrad als 
gastdirigent. Hij komponeerde opera's, lie
deren, koorwerken, filmmuziek, balletten, or
kestmuziek, werken voor piano en orgel. In 
„Tema mit Variationen" stellen de vier wis
selende aspekten van hetzelfde tema ver
schillende temperamenten voor in de vorm 
van een dialoog tussen piano en strijkorkest. 

(NvB) 

LINEART 
WAARHEEN? 

Zowat 2,5 ha tentoonstellingsruimte in 4 
opslaghallen van Flanders Expo, gevuld 
door ruim 250 galeries en kunsthandels van 
divers gepluimte, uit 17 landen, met werken 
van plusminus 1650 kunstenaars (?). Dat is 
samengevat de kwantiteit van Lineart 90, de 
6de versie van Vlaanderens jaarlijkse kunst
beurs. De kwaliteit samenvatten kan al even 
lakonisch: het goede is zeldzaam als altijd, 
maar wordt daarenboven platgewalst door 
een veelheid van vlakke middelmaat, scha-
bouwelijke zelfoverschatting en met veel 
zweet maar zonder talent of visie geforceer
de ,,nieuwheid". 

Natuurlijk zijn er goede of op z'n minst 
merkwaardige stukken te zien, maar die kan 
je beter elders zien dan in een uit haar 
voegen gegroeide supermarkt, waar het pu
bliek zich verbaasd, verbluft, uiteindelijk ver
moeid en versuft doorheen schuifelt. Een 
kunstenaar stelde zich ontmoedigd de blijk
baar pas ontdekte vraag waarmee hij wel 
bezig was, een galeriehouder vertrouwde 
zich gelaten toe: „Je moet hier nu eenmaal 
aanwezig zijn en ik heb wel enkele goede 
kontakten gelegd", en een bezoeker vroeg 
me, met staar in de ogen, hoopvol waar de 
uitgang was. 

De meeste ekspozanten stouwden de hun 
toegemeten cimaises (van enkele honderd
duizenden huurprijs tot ver over 't miljoen) 
vol met vele namen, van beroemd tot onbe
mind. Enkelen slaagden erin er zowaar „het 
beste" van te maken: een rustpunt waar een 
sober gehouden en uitgebalanceerd ensem
ble toch enigszins een glimp van professio
nele ernst en eerbied voor werk en toeschou
wer bood. De selektiviteit voor het gedistil
leerd in de ijstkastje overtrof ruimschoots 
deze voor het aanbod aan de wanden. Veelal 
toch. Lineart belooft nog groter te worden. 
Voor ons hoeft het niet, maar het zal wel. 

(NvB) 

ADVERTENTIE 

Kostuums naar maat 
HERENKLEDING 

rniees 
Steenhouwersvest, 52 

ANTWERPEN 

_1 

WIJ — 26 OKTOBER 1990 30 



VAN WILL FERDY TOT TARS LOOTENS: 
EEN KLEURRIJK PALET 

De nog steeds talrijke fans van Will Ferdy 
zullen in hun nopjes zijn: zopas pakte de 
Antwerpse zanger uit met zijn nieuwe mu-
ziekshow Gisteren, vandaag en morgen in 
het EWT te Deurne. Op het programma een 
overzicht van Ferdyliedje-van-toen die met 
de woorden van Will zelf „zo mooi zijn dat ze 
een tweede kans verdienen". En uiteraard 
ook recente liedjes waardonder zijn gloed
nieuwe singel „Hou je vast" en „Requiem 
voor Hilda", die hij live komt voorstellen. 
Voor deze show staat Lilly West aan zijn 
zijde, eveneens met haar nieuwe opnamen 
„Zonder Jou" en „On my own", die de 
Nederlandstalige en de originele versie zijn 
van haar nummer uit de musical Les Miséra-
bles, stijl waarin de Oostendse zangeres 
zeer bedreven is. Tot 29 oktober, elke don
derdag, vrijdag, zaterdag en maandag om 
20U.30, en op zondag in matinee om 15 uur. 
Reserveren kan best langs telefoon 
03/233.71.60 van de Teaterwinkel of 
03/324.52.42 van het EWT zelf (Hertstraat, 
nabij Cogelsplein te Deurne). Een aanrader. 

BOUDEWIJN DE GROOT 
Boudewijn De Groot, hét boegbeeld van 

de protest-folk eind zestig, is voor een mini-
toer weer bij ons. Vandaag vrijdag (26 okto
ber) is hij met een overzicht-recital te Antwer
pen, waarbij hij een selektie brengt uit zijn 
rijk repertoire. Dit in het kader van het 
jubileum van het Teaterburo Spiraal, dat 
reeds 25 jaar instaat voor een geslaagde 
wisselwerking van artiesten van over de 
Moerdijk bij ons en eigen artiesten ginds een 
kans geeft. Kamiel Pauwels zelf is twintig 

Tars Lootens op de solotoer. 
(P. Van den Abeele) 

jaar impressario, en dit wordt gevierd met 
een seizoen waarbij grote namen als Marti ne 
Bijl, Liesbeth List, Paul Van Vliet en dus ook 
Boudewijn onze kulturele centra aandoen. 
Zijn reeks optredens zijn meteen ook een 
promotietoer voor de elpee Het beste van-
die zopas bij Phonogram verscheen, en 
waarop parels als „Verdronken vlinder", 
„Meisje van 16" en „Testament" naast 
„Prikkebeen" en „Picknick" hun plekje krij
gen, maar ook (Rob de Nijs' hit) „Tante 
Julia" en minder bekende parels als het 
inleidende ,,Strand", „Travestie" en het ge
voelvolle ,„Kinderballade", dat deze dubbe
lelpee (ook op straalplaat en muziekkassette) 
sfeervol afrondt, en die hij vorig jaar voor een 
uitverkochte Brusselse Ancienne Belgique 
suksesvol voorstelde. Inmiddels was hij ook 
als akteur aan de slag, en de film „Let the 
music dance" is er het niet onaardige resul
taat van dat op het Filmfestival van Gent 
werd voorgesteld. Bij het Antwerpse optre
den is terecht beroep gedaan op Ed Kooy-
man en Herman van Haeren: hun grote kans 
in een schouwburgzaal I 

De musical Hair, dat ander omstreden 
produkt op de wip naar de zeventiger jaren 
van Ragni, Rado en Mc Dermott kan je op 
maandag 5 november om 20 uur gaan mee
maken in de Leuvense Stadsschouwburg, en 
dit op uitnodiging van het teaterburo Pimper
nel. Het wordt gebracht door het Broadway 
Musical Cy van New York, dat hiermee 
eerder in Oostende groot sukses oogstte. 
Plaatsbespreking aan het loket van de Leu
vense schouwburg op werkdagen van 11 tot 
12U.20 en van 13 tot 16 uur, of telefoon 
016/22.21.13 van 9 tot 11 uur. 

TARSANDO 
Na zeven vette „elektrische" kleinkunstja-

ren koos Raymond voor popgetint variété 
(naar vader Nico Gomez), tenwijl Johan met 
„Laat me nu toch niet alleen" een mooie hit 
skoorde. Een echte opvolger liet op zich 
wachten, en het was een tijd van herbronnen 
geblazen. Dit vond hij in enerzijds biografi
sche teksten (o.m. over zijn broer-dichter 
Bert Verm.) die de rode draad zullen vormen 
van zijn eerste muziekteater, en de figuur 
van zijn nieuwe begeleider en manus-doe-al 
Tars Lootens. Samen zochten én vonden ze 
de suksesformule, waar groepswerk niet 
meer betaalbaar bleek. En Zanger zonder 
meer werd een voltreffer, mede omdat Tars 
op de planken een ludieke tegenpool was die 
zijn stukje van de show stal. Inmiddels kon hij 
zijn muzikale kwaliteiten te gelde maken, 
volgden nog twee teatershows, en kon hij 
denken aan een soloprojekt. 
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Will Ferdy: nieuwe muzieltshow. 
(foto Van den Abeele) 

„Ik heb jarenlang in funktie van anderen 
gewerkt", verduidelijkte hij, „maar nu wil ik 
laten zien wat ik in mijn mars lieb. Ik werkte 
een jaar aan de opnamen van deze solo
plaat, wilde muzikaal zo weinig mogelijk 
toegevingen doen, en heb daarom de plaat 
zelf bekostigd. Het is een zware investering 
van een klein miljoen geworden. Een lukse, 
als je verantwoordelijk bent voor een gezin. 
Maar mijn vrouw Tnius heeft me over de hele 
lijn gesteund. Een nummer droeg ik op aan 
mijn (overleden) zoontje Joren...". 

Maar ook zijn twee dochterjes is hij niet 
vergeten, tenwijl Tmus voor een in het f'ortu-
gees gezongen tussenstuk meetekent. Na 
een keer beluisteren weet je dat ,,A touch of 
colour", mogelijk gemaakt dank zij samen
werking met Technics en verdeeld door Ario-
la-BMG, een kleurrijk palet is van het vak
manschap dat Tars kenmerkt. 

Vanuit schitterende melodielijnen op de 
akoestische piano, zoals in het sfeervolle 
„Tarsando" gaat het langs eenvoudig kla-
vierwerk op sinthesiser naar zelfs calipso. 
Maar eerst krijg je de door Tars geschreven 
melodie van „Liegbeest" te horen met sterke 
jazzy-omlijsting, en wat later wordt hij twee
maal door orkestleider Robert Groslot en de 
violisten van het Youth Orchestra of Flanders 
op schitterende zweverige wijze omlijst. 
Waarna het kruim van onze studiomusici 
zoals Frank Michiels, Castellucci aan de 
drums, Johan's fluitist Van den Driessche en 
Jef Gooien op trompet op de verscheidene 
muziekstijlen optimaal inspelen. Met Japans 
fluitspel is ,,Joren" aangrijpend eigenzinnig, 
tenwijl „Still the same" een meesterlijk stukje 
jazz is voor trio. Met het eenvoudige „Slaap
liedje" voor dochterje Sanna, zijn muziekje 
voor de ,,Kinderakademie" rondt Tars Loo
tens deze schitterende eigen produktie af... 

S.O. 
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OPERA 

DE TRIOMF VAN ELEKTRA 
Met de eerste produktie van het seizoen 

behaalde de VLOS al onmiddellijk een dave
rend sukses. 

De produktie werd ontleend aan de Munt, 
die deze Elektra bracht in 1988. Deze keer 
stond ze onder de leiding van dirigent Stefan 
Soltez. Regie bleef in handen van Nurai 
Espen, met het dekor van Ezio Frigerio. 

Op de première van 9 oktober onthaalde 
het publiek orkest en zangers op een uitbun
dige en gemeende ovatie. 

Elektra was R. Strauss' vierde opera. Hij 
begon met de kompositie hiervan in 1906, 
een jaar na de première van Salome. Hijzelf 
twijfelde eraan of hij voldoende kracht zou 
hebben om zo direkt na Salome, dit nieuwe 
werk met een frisse aanpak aan te vatten, 
daar deze Elektra in vele opzichten zo sterk 
gelijkend was met Salome. 

Ondanks het feit dat Strauss onbewust 
mee aan de wieg stond van deze ekspressio-
nistische-atonale stijl, verwerpt hij deze 
reeds direkt na Elektra, en keert hij terug 
naar het 19de eeuwse laat-romantisme, 
waarin zijn Rosenkavalier (1911) zingt, in 
een elegante charmante stijl met een oor-
strelende muziek én ook een soms dekaden-
te overgevoeligheid. 

Het is dus duidelijk dat de muziek van 
Strauss een grote impakt heeft op zijn toe
hoorder, en wel degelijk overrompelend 
werkt op diens gemoedsstemming. 

ELEKTRA DOOR 
DE VLOS -

En deze produktie die de VLOS ons 
bracht, was een overrompeling; een uitvoe
ring die nog lang in ons bleef nazinderen. 
Een orkestrale uitvoering van hoog niveau, 
waarin de nog vrij jonge Hongaarse dirigent, 
Stefan Soltez, zich kon identificeren met de 
dirigent R. Strauss zelf, en waarin hij klaar
heid bracht in de immense overvloed aan 
ovenweldigende klankimpressies die op ons 
afkwamen. Impressies die ons de gehele 
scala aan menselijke gevoelens op een on
gewoon plastische wijze laat horen. 

Van bij het begin reeds wordt men direkt in 
de duistere sfeer van het werk geworpen, 
waar dienstmeiden ons de figuur van Elektra 
voorstellen als een angstaanjagende opge
schrikte verschijning, geestelijk vervallen 
door een allesomvattende haat die een ob
sessie geworden is. Ook als een deerniswek
kende figuur, die in niets meer nog herinnert 
aan het koningskind dat zij geweest is. 

Het is Hugo von Hofmannsthal die dit 
schitterend teaterwerk gemaakt heeft. Hij 
nam als uitgangspunt de Elektra van Sop-
hokles, waarvan hij de opbouw en het ver
loop grotendeels volgt. Zowel Hofmannsthal 
als zijn voorbeeld Sophokles vermelden nau-

Elektra: een prangend adembenemend schouwspel. Hier de Hongaarse Marta 
Szirmay als de dekadente en door waanbeelden achtervolgde moordenares... 

welijks de voorgeschiedenis van deze Atri-
den-tragedie, die als gekend wordt veronder
steld. Beiden plaatsen zij Elektra volledig op 
de voorgrond, en Hofmannsthal gaat nog 
verder; hij maakte van haar de verpersoonlij
king van wat de grote aanwezige is in dit 
drama: de allesomvattende haat en de dwin
gende hartstocht om wraak. En Strauss ver
hevigde de door Hofmannsthal meesterlijk 
getekende karakters door er muzikaal uitge
sproken personen van te maken, met hun 
eigen psichologisch getekende en erkenbare 
leidmotieven. Een ruwe somberheid bij de 
demonische Elektra, maar ook ontroerende 
innigheid bij het weerzien van haar broer 
Orestes. De meer frivole Straussmuziek bij 
Chrysothemis, haar zuster, die haar per
soonlijk leven wil leiden, weg van de getor
menteerde Elektra. Een vale onrustige klank
kleur met wilde schrille aksenten bij de door 
wroeging en angst getekende Klytamnestra. 

ZWANENDANS 

lijk partij van Elektra bracht zij ons van bij het 
begin tot het einde met een onvermoeibare 
muzikale en stijgende ekspressie tot de eks-
tase van haar zwanendans. 

Zij werd bijgestaan door schitterende te
genspelers. De Amerikaanse Sue Patshell 
als een naar liefde hunkerende Chrysothe-
mes, die ook haar moeilijke partij onver
moeid en stralend helder in de hoogte zong. 
De eveneens Hongaarse Marta Szirmay 
deed ons geloven in een dekadente door 
waanbeelden vervolgde moordenares. De 
scène met Elektra was indrukwekkend in zijn 
lugubere sfeer. Orestes, door de Duitse bari
ton Falk Struckmann, en Aegisth, door onze 
tenor, Zeger Vandersteene, konden goed 
standhouden naast de verpletterende vrou
wenpartijen. De rol van Elektra werd bij 
sommige uitvoeringen gealterneerd door de 
Amerikaanse Jeanet Hardy. Ook zij zong 
deze zware rol met grote beleving en uithou
dingsvermogen. 

Het verhaal uit de Gnekse oudheid is zo'n 
gemeengoed, dat het door iedereen gekend 
is. Reeds vele jaren wacht Elektra op haar 
broeder Orestes, van wie ze verwacht hun 
moeder Klytamnestra en dienst minnaar Ai-
gisthos te vermoorden. Dit als wraak op de 
moord op haar vader Agamemnon, door hen 
gepleegd. Zij tracht haar zuster, Chrysothe
mis, te overhalen haar bij te staan; doch 
deze ontbreekt het aan de demonische moed 
van Elektra en zij snakt naar een gewoon 
huiselijk leven. Bij de terugkeer van Orestes 
voert deze de moord uit. Doch Elektra is, na 
jarenlang voeden van haar haat, niet meer in 
staat verder te leven, want het beeld dat zij 
van zichzelf te zien krijgt is walgelijk. Zij 
dwingt zichzelf in de dood, zij gaat tot het 
uiterste en stuikt meen tijdens haar dans. 

Dit prangende schouwspel werd ons 
adembenemend gebracht door een fenome
nale vertolking van de Hongaarse Eva Mar
ton. De indrukwekkende en bijna onmense-

REGIE 
De regisseur, de Spaanse Nuria Espert, 

verplaatste de handeling van het Mycene uit 
de oudheid, naar het fascistisch Italië uit de 
veertiger jaren, omdat zo de gewelddadige 
moraal van Elektra tegen een achtergrond 
van zedelijk verval (brutaliteit en het licht
vaardig doden als afrekening onder oorlogs
geweld) geloofwaardiger wordt. 

Het dekor van Ezio Friferio toont een 
vervallen gevel van een pallazo, de achter
grond van een binnenkeer, waar in een 
versleten auto Elektra haar schuilplaats 
heeft. Dit alles, samen met de kostuums van 
Franca Squarciapino, beantwoorden aan de 
bedoeling van de regie, zodat deze Elektra-
enscènering ook in deze tijd geloofwaardig 
wordt. 

Elektra een klassiek drama én een tijdloos 

gegeven. 
M.P. 
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VLAKBIJ EN ELDERS 

HELIOGRAVURE TOEGANKELIJK MAKEN 
VOOR VLAAMSE KUNSTENAARS 

De helio is vooral bekend als een Industrië
le druktechniek voor kleurentijdschriften. De 
heliogravure is echter ook een kunstdiscipli
ne met veelzijdige mogelijkheden. Karl 
Kietsch ontwikkelde rond 1878 de techniek. 
Deze raakte in 1910 weer in onbruik, maar 
beleeft nu een merkwaardige heropbloei. 

Het principe van de heliogravure berust op 
het belichten van een met foto-emulsie be
dekte koperplaat en het achteraf etsen. Zo 
worden in de afdruk van de plaat naast de 
witte en zwarte delen ook verschillende grij
ze halftonen zichtbaar. Kleurenheliogravu-
res zijn mogelijk door het ininkten van één 
drukplaat met verschillende kleuren of door 
het maken van kleurselektles en een druk
plaat per afzonderlijke kleur. 

De workshops van het Hoger Instituut Sint-
Maria (Antwerpen) werden door hun kwaliteit 
terecht stilaan een traditie. Op 1, 2 en 3 
november, telkens van 9 tot 17 uur, wordt 
kunstenaars en studenten beeldende kunst 
de gelegenheid geboden zich te initiëren of 

te vervolmaken in de techniek van de helio
gravure. Dit gaat o.l.v. de Amerikaanse gast
docent en meesterdrukker Graig Zammiello 
(1955) en de Antwerpse kunstenares Veerie 
Rooms. De deelnameprijs bedraagt wel 
4.000 frank, maar inkluzief zijn chemikaliën, 
inkten, papier, enz. De deelnemers zorgen 
zelf voor koperplaten en fotonegatieven. 

Om de kwaliteit van de aktiviteit zo hoog 
mogelijk te houden wordt het aantal deelne
mers tot 15 beperkt. Vlug inschrijven is dus 
aan te raden. Voor inlichtingen kan men 
terecht in het Hoger Instituut Sint-Maria, St.-
Wlllebrordusstraat 30 te 2060 Antwerpen, 
telefoon 325.37.35, bij Georges Goffin. 

In 1958 werd door Tatyana Grosman 
(1904-1982) in New York gestart met een 
atelier, gespecialiseerd in de uitgave van 
hoogwaardige drukgrafiek in beperkte opla
ge: Universal Limited M Editions. Sedert 
1979 werkt Graig Zammiello als meester
drukker in deze ateliers op Long Island, 

waarvan de werken door musea en kunstver
zamelaars veelgezochte en dus duurbetaal
de stukken zijn... temeer daar er uitsluitend 
gewerkt wordt met en voor een tiental be
faamde kunstenaars, waaronder Jasper 
Johns, Robert Ranschenberg, Jim Dine, 
Sam Francis, Cy Twombly, Claes Oldenburg, 
Robert Matherwell. Naar aanleiding van de 
hoger omschreven Workshop gaat van 8 
november tot 19 december in de Kapelgale
rie van het Hoger Instituut Sint-Maria een 
tentoonstelling van heliogravures van 
Vlaamse kunstenaars en van posters van 
uitgaven van de Universal Limited Art Edi
tions. Deze ekspositie is op werkdagen vrij 
toegankelijk van 10 tot 18 uur. 

Op vroensdag 7 november om 20 uur geeft 
Graig Zammiello in de Kapelgalerie een 
geïllustreerde voordracht over het werk in de 
ateliers van de ULAE. De toegangsprijs be
draagt slechts 50 frank. Niet te missen dus. 

(NvB) 

10(KJARIGE MSKA OPGEFRIST 
Verieden week schreven we hoe het Ant

werps Museum voor Schone Kunsten evo
lueerde van de Schilderkamer van het Sint-
Lukasgilde, over het Museum der Akademie-
kers, tot op 11 augustus 1890 de huidige 
kunsttempel feestelijk geopend werd. Nu 
lichten we enkele feiten uit de evolutie van 
sindsdien tot op heden. 

Het Museum werd in 1927 rijksbezit. In de 
eerste helft van deze eeuw waren er, naast 
Artibus Patriae, fwée belangrijke groepen 
van schenkers: de Vereniging Vrienden der 
Moderne Kunst met 42 kunstwerken (o.a. 
James Ensor), gesticht in 1926 en gegroeid 
uit een kring kunstvrienden rond de gebroe
ders Louis, Frangois en Charles Franck, die 
zelf de tweede groep van schenkers uitmaak
ten met 44 werken van ondermeer Henri De 
Braekeleer, Xavier Mellery, James Ensor en 
Constant Permeke. 

In de tweede helft van de 20ste eeuw 
verminderde het aantal schenkingen en le
gaten aanzienlijk (maar dit kan met het 
aktuele eeuwfeest hopelijk nog beteren). 
Trouwens verleden jaar legateerde dokter 
Ludo Boyaert-Shekl liefst 69 kunstwerken, 
waaronder 58 schilderijen, tekeningen, 
akwarellen en beelden van Rik Wouters. 

Enkele maanden na het uitbreken van de 
oorlog ging het Museum dicht en werd beslo-
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ten de kollekties in de bomvrije kelders onder 
te brengen. Nadat de werken van Rubens en 
Van Dijck naar de kelders getakeld werden, 
sloot men de valluiken af met platen en 
zakjes zand. De muren van de zalen werden 
gestut door houten en bakstenen steunen. 

Toen in oktober 1944 de eerste vliegende 
bom op Antwerpen vlakbij het Musem in
sloeg, hield het gebouw wel stand, maar al 
de vensterruiten en de glazen koepeldaken 
werden stukgeslagen, de zolderingen inge
beukt en 48 schilderijen door de luchtdruk 
weggeslingerd. De ganse winter werd een 
verbeten strijd gevoerd tegen regen en 
sneeuw. De parketvloeren waren met een 
dikke ijskorst bedekt en de kroonlijsten en 

zolderingen vielen in brokken naar beneden. 
Over de vaste schilderingen van Nigaise De 
Keyser in de voorhal stroomde het water. 
Van al dat onheil valt uiteraard niets meer te 
merken. 

In de 100 jaar van zijn bestaan werd het 
gebouw herhaaldelijk aangepast aan de 
nieuwe museologische vereisten en volgde 
de uitbreiding van de tentoonstellingsruimte 
deze van de verzameling. Tot in 1927 wer
den de Oude en Moderne Meesters getoond 
op de bovenverdieping. Sindsdien heeft men 
de binnenkoeren overdekt en het gelijkvloers 
ingericht voor de Modernen. In de zestiger 
en zeventiger jaren werden een aantal ruim
ten ingericht als kafetaria, biblioteek, voor
drachtzaal, jeugdatelier en reserves of de
pots. Ter gelegenheid van het Rubensjaar 
1977 werd het hele gebouw grondig gerei
nigd en gerestaureerd. 

Nu met het eeuwfeest worden de zalen 
opnieuw opgefrist en de kelders verbouwd 
tot werk-, reserve- en bergruimte. Het nieuwe 
prentenkabinet maakt de verzameling toe
gankelijk voor vorsers en voor de toekomst 
wordt ook aan tentoonstellingen daar ge
dacht. Naast de monumentale trappen van 
de voorgevel komt een gelijkvloerse toegang 
voor wie trappen hinderlijk zijn. 

(NvB) 
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SPORT 

GEZICHTSVERLIES 

C
ORDER en KV Mechelen, die al 
geruime tijd financieel inbinden 
maar dit niet gezegd willen heb
ben, namen aanstoot aan uitla
tingen van aanvoerder Lei Clijs-
ters. Wat op zichzelf al verkeerd 
was. Ze begingen echter de on
vergeeflijke fout de Limburger 
publiekelijk op zijn ongelijk te 
willen wijzen. Nu was Lei nog 
nooit de eerste de beste. Hij 

weigerde zijn woorden in te slikken — wat 
hem siert! — en wilde van verontschuldigin
gen aanbieden niets gehoord hebben. Waar
na de voorzitter met een pak Zwarte Pieten in 
de hand bleef zitten. 

UITPUTTINGSSLAG 

naar Nancy is dus misplaatst. Die troef heeft 
Cordier niet uitgespeeld omdat hij zich ge
pakt voelde door een speler die terecht 
beweerde dat de klub sportief en financieel 
had ingebonden en oorlog wilde voeren aan 
een front waar geen tegenstander te bespeu
ren viel... 

Gans de Belgische voetbalwereld en alle 

Vroeg of laat moest John Cordier een 
soortgelijk avontuur overkomen. 

De baas van Telindus denkt „dogmatisch 
bedrijfsekonomisch" wat in voetbal dubbel 
gevaarlijk is. Natuurlijk had en heeft hij het 
recht de speler aan zijn kontrakt te houden. 

Dat had Cordier recht-toe-recht-aan in de 
pers kunnen verkondigen. 

Wanneer Clijsters morgen thuis zijn been 
breekt zal hij de klub financieel niet ontlasten 
omdat hij ze geen diensten meer kan bewij
zen. Zijn gejammer over de gemiste transfer 

Ons aller John Cordier zit In 
moeilijke papieren. De voorzit
ter van KV Mechelen is in de 
eerste plaats bedrijfsmanager 
en in de voetbalwereld kan dat 
problemen opleveren. In de 
sportwereld haalt „de dikste", 
om een volkse uitdrukking te 
gebruiken, niet per definitie zijn 
gelijk. 

nuchtere KV-supporters delen immers de 
mening van Lei. Enkel Cordier probeerde 
zichzelf nog wijs te maken dat niemand dit 
door had... 

ONBETAALBAAR 
Clijsters speelt dus met de invallers. Naar 

VTM liet zien zelfs niet zonder toewijding en 

De Rode Duivels zijn in hun eerste wedstrijd in de voorronden van het E.K. 
onderuit gegaan tegen Wales. Tijd om te verjongen? 

Lei Clijsters: onterechte sanktie. 

dat is slim bekeken van de gewezen interna
tionaal. Cordier, die zich eerder nog al eens 
misrekende (toen hij bijvoorbeeld zichzelf 
zag opklimmen in de hiërarchie van de 
Belgische voetbalbond) kan zich nu koppig 
ingraven en een uitputtingsslag inzetten 
waarbij niemand wat kan winnen. Hij kan ook 
grootmoedig zijn speler bij zich roepen en 
een gentlemans agreement voorstellen 
waarbij laatstgenoemde belooft zich in de 
toekomst van alle kritiek aan het adres van 
de klub en zijn ploegmaats te zullen onthou
den. Cordier zou het ganse verhaal trouwens 
beter gelaten hebben voor wat het was. Hij 
zou gezichtsverlies hebben voorkomen. 
Door de opgeschroefde herrie weet nu im
mers iedereen dat KV in zijn grote jaren 
verder is gesprongen dan het stokje lang 
was. Dat is geen schande maar men moet de 
waarheid wel durven of willen aanvaarden. 
Zoniet blijft slechts een uitweg over: uit eigen 
middelen geld storten in een bodemloze put. 

Cordier kan overigens te rade gaan bij 
vriend (?) Constant Vanden Stock. Die heeft 
al vaker gezegd dat topspelers bij Anderlecht 
onbetaalbaar zijn geworden en dat ze bijge
volg maar moeten ophoepelen. De financiële 
gezondheid en... onafhankelijkheid (!) van 
de klub zijn de Anderlechtse voorzitter onbe
taalbaar veel waard. 
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SPORT 

PIJNLIJKE NEDERLAAG 
De 3-1 nederlaag van de Rode Duivels in 

Wales heeft „pijn gedaan". Het ontwaken uit 
de Italiaanse illusie (want veel meer was het 
toch niet) heeft de ingewijden ontnuchterd. 

Het dekor voor de eerste interland met 
inzet van het nieuwe seizoen mocht er an
ders zijn. Guy Thys, moediger dan ooit, had 
luide verkondigd dat zijn ploeg na de Italiaan
se triomfen (twee ovenwinningen en twee 
nederlagen...) in Wales alleen maar zou 
kunnen aanvallen. De Rode Duivels waren 
dat nu aan hun reputatie verplicht en boven
dien — en dat was het grote probleem — 
bood enkel een overwinning uitzicht op kwa-
lifikatie voor de eindronde van het Europees 
Kampioenschap in Zweden. 

VERADEMING 
Wales, een Britse provincie met hooguit 

drie miljoen inwoners, bleek offensief even
wel een maat te groot voor de dappersten 
onderde Galliërs. In een meeslepende twee
de helft dolden Rush, Hughes en Saunders 
de Rode Duivels gewoon in de vernieling. 
Inzender Saunders maakte ophef. Omdat hij 
doodsimpel tegenstanders uitschakelde en 
op eigen ingeving doorstoomde. Zijn spel 
was een verademing voor de voetballiefheb
bers. Overigens telt het kleine Wales veel 
meer behoorlijke aanvallers dan België om 
over de verdedigers nog maar te zwijgen. 
Stefaan De Mol, die altijd al beter met zijn 
mond dan met zijn voeten zijn beroep uitoe
fende, sloeg een ronduit belachelijk figuur. 
Grun verging het amper beter en Gerets 
vertoonde plots (begrijpelijke) tekens van 
ouder worden. Het werd nogmaals bewezen: 
wie in Zuid-Europa op zoek gaat naar voet
balgoud vindt tijdelijk bankbriefjes maar 
nooit sportieve schatten. 

Guy Thys, naar het heet vaster dan ooit in 
het zadel, moet zich anders vragen beginnen 
stellen. Vier nederlagen op rij tegen Spanje, 
Engeland, Oost-Duitsland en Wales. We 
moeten meer dan dertig jaar teruggaan om 
nog soortgelijke toestanden te ontmoeten. 
Tussen oktober '56 en maart '57 verloor de 
nationale ploeg achtereenvolgens tegen Ne
derland, Frankrijk, West-Duitsland en Span
je. In datzelfde '57 werd de leiding van de 
nationale ploeg herschikt en één jaar later 
trad Constant Vanden Stock aan als bonds
coach. Desondanks leven onze bondsleiders 
en hun coach momenteel in de beste der 
werelden. Zouden de Rode Duivels in Italië 
zonder ongelukken immers geen wereld
kampioen zijn geworden ? 

Langzaam maar zeker valt de voetbalkom
petitie in haar definitieve plooi. De vaststel
ling van de jongste weken is dat Anderlecht 
naar de top is teruggekeerd. Vroeger dan 
venwacht. Debet aan die voor de Brusselaars 
gunstige ontwikkeling is het duo Oliveira-
Nilis. De Braziliaan is momenteel de beste 

Oliveira: smaakmaker op onze vel
den. 

voetballer in België, Luc Nilis is momenteel 
de beste voetballer van België. De eerste 
dribbelt de beste verdedigingen uit verband, 
de tweede knalt de sterkste doelmannen 
overhoop. Voetbal kan vreemd en vooral 
onvoorspelbaar zijn. Voor een maand geloof
de immers niemand in een nakende weder
opstanding van Anderlecht, in vlug eerher
stel. De 5-1 waarop Brugge werd getrakteerd 
was overdreven maar niemand zal ontken
nen dat de overwinning van Sporting het 
gevolg was van beter en sterker spel. In het 
Anderlecht van vandaag wordt stilaan maar 
geleidelijk de hand van de Mos zichtbaar. De 
Nederlandse trainer haalt uiteindelijk zijn 
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gelijk. Hij voerde die spelers af die hij men
taal voor het moeilijke werk ongeschikt acht
te. Hij kocht bescheiden talenten in die 
karakterieel nog konden worden bijge
schaafd. Het resultaat is verrassend al moet 
een en ander nog worden bevestigd op de 
lange termijn. 

ANDERS... 
Club zelf kreeg dus een dreun om de oren 

en na 32 wedstrijden zonder nederlaag moet 
dat wel even pijn hebben gedaan. Al zullen 
de Westvlamingen wel geweten hebben dat 
er nog nooit een ploeg was die „bleef win
nen". Club hoeft aan de zware cijfers overi
gens geen overdreven belang te hechten. 
Het blijft de grote titelkandidaat. Al wordt de 
ranglijst voorlopig aangevoerd door het duo 
Gent-Standard. Noch de Luikenaars, noch 
de Oostvlamingen maken grote indruk in hun 
onderiing duel. Beide ptoegen moeten het 
vooral hebben van discipline en vlijt. Een 
basis natuuriijk waarop verder kan worden 
gebouwd. De basis ook waarop KV Meche-
len destijds zijn grote triomfen begon voor te 
bereiden. De affaire Clijsters ten spijt behou
den de Mechelaars voeling met de kop. Ze 
zijn nog niet uitgeschakeld. Ze kunnen nog 
altijd terugvallen op kanjers als Preud'hom-
me, Versavel, Emmers en Wilmots terwijl de 
nieuwe buitenlanders zich stilaan beginnen 
in te passen. Het wordt een kampioenschap 
anders dan gewoonlijk. Zoveel staat nu wel 
vast. 
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ADVERTENTIE 

Deze week 
in Knack Magazine 

De sluipende dood 

Het gebruik van chemisclie wapens hangt als een zwaard van Damocles over 
hel Golfkonflikl. Drie Belgische experts analy/eren het mogelijke gebruik 

van gifgas en de positie van ons land in het giftransporl. De/e week in Knack. 

Woord, daad en leed 
Het oproer in Rwanda, de militai
re tussenkomst, het diplomatiek 
overleg en de diskussies op kleine 
en grote forums trekken de aan
dacht in ruimer verband op het 
vluchtelingenprobleem in Midden-
Afrika. Deze week in Knack. 

De Boeren 
De Zuidafrikaanse Boeren hebben 
hun eigen geheime organizatie die 
de staat en het ekonomisch leven 
domineert, en die becijferde dat 
apartheid niet rendabel is. Een 
gesprek met Pieter de Lange van 
de Afrikaner Broederbond, deze 
week in Knack. 

David Lynch 
De bizarre fantazie van regisseur 
David Lynch beheerst deze dagen 
de grote en kleine schermen: Wild 
at Heart in de bioskoop, de serie 
Twin Peaks op televisie. Een 
voorsmaakje, deze week in 
Knack. 

Ivan Klima 
Met Milan Kundera en Bohumil 
Hrabal behoort Ivan Klima tot de 
bekendste Tsjechische schrijvers 
van het moment. Een gesprek met 
Klima over censuur en koUabora-
tie, idealisme en extra porties 
melk. Deze week in Knack. 



TELEVISIE 

ZATERDAG 27 OKT. ZONDAG 28 OKT. MAANDAG 29 OKT. 

T V 1 

09 30 Pronto, Italiaanse les, 10 00 Ezelsoor, in-
struktieve omroep, 11 00 Teleskoop, instruktieve 
omroep ,16 15 Woelige rivier, film, 17 50 Nieuws
krant; 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 
Schoolslag, 18 45 Vlaanderen Vakantieland, 
19 20 Joker- en lottotrekking; 19 30 Nieuws. 
20 00 FC de Kampioenen, serie 
20 30 Maxmix, muziekprogr 
21 40 Videodance, danswedstnjd 
22 30 Vandaag 
22 50 Sport op zaterdag 
23 20 In de hitte van de nacht, serie 

TV 2 

18 30 Sport extra. Wereldbeker artistiek turnen 

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, serie, 19 00 Nieuws. 
19 30 Waagstuk, kwis 
20 00 De juiste prijs, spelprogr 
21 00 No way out, film 
23 00 Nieuws 
23 30 Spearfield's daughter, serie 
00 15 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 13 45 De Vara Matinee, Lente in 
Wenen, 14 51 Neighbours, serie, 15 12 Het Intie
me leven van de eland, dok , 1 5 36 Smakelijk 
eten, dok , 15 57 Howard's way, serie, 16 52 
Museumschatten; 17 01 Brainstorm, kwis, 17 30 
Nieuws; 17 41 Kassa, konsumentenmag ,1819 
Vara's kindermenu; 19 00 Nieuws; 19 22 Lingo, 
spelprog 
19 48 Flying doctors, serie 
20 40 Zeg eens AAA, serie 
21 05 Sonja op zaterdag, praatshow 
21 52 Achter het nieuws, aktualiteiten 
22 23 Per sekonde wijzer, kwis 
23 00 Nieuws 
23 11 Jenny Arean en George Groot, registratie 
00 08 Natuurmoment 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Post!, brie-
venrubnek, 17 44 The Thuixlercats, sene, 18 08 
Wordt vervolgd, tekenfilms, 18 30 Pauze TV, 
jongerenmag , 1 8 56 Jackpot, kwis, 19 27 Gro
wing pains, serie, 20 00 Nieuws. 
20 28 12 Provinciën Spel, finale 
22 37 Karel, praatshow 
23 23 Dat vind ik nou mooi!, dok 
00 00 Nieuws 
00 05 Proud men, film 

Ned. 3 
09 00 Nieuws; 18 00 Paspoort Marokkanen; 
18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaal extra; 
19 10 Met vuur bedreigd, dok , 20 00 Nieuws. 
20 20 De kroongetuige, TV-film 
22 20 Studio Sport 
22 50 Hotkomponisten, Mozart 
23 45 Nieuws 

T V 1 

09 00 Zoetekoek met Samson; 10 00 Protestant
se eredienst; 11 00 De zevende dag, praatkaffee, 
13 00 Sunday Proms, koncert, 14 30 Bananen-
Paul, jeugdfilm, 16 00 Schoolslag, spelprogr, 
1640 Het pleintje, serie, 1730 Home-look, info, 
17 45 Draaimolen, kinderserie, 17 55 Nieuws; 
18 00 Tik tak; 18 05 Leven... en laten leven, 
milieuprogr, 19 00 Sportweekend I; 19 30 
Nieuws, 19 45 Sportweekend II. 
2015 Het dossier Verhulst, serie 
21 05 Het ei van Christoffels, reportage 
22 00 I.Q., kwis 
22 30 Vandaag 
22 50 Architekten in Europa, Renzo Piano 

TV 2 

15 00 Wereldbeker artiestiek turnen 

VTM 

14 00 Love Boat, serie, 14 50 National Geograp
hic, dok , 15 10 Flying tigers, film, 17 00 Wild 
South, dok sene, 17 55 VTM-sport; 18 00 
Nieuws; 18 05 Kinderakademie, 19 00 Nieuws. 
19 30 Waagstuk, kwis 
20 00 Walters verjaardagsshow, ontspanning 
21 30 Sanseveria, verfialen 
22 00 Nieuws 
22 15 De sportshow 
23 15 Dial M for murder, film 
01 10 Nieuws 

Ned. 1 

11 OOOmroepparochle; 13 00 Nieuws; 14 30 Ja 
en Amen: dwars door de bijbel. Job, 15 00 
Orpheus in de onderwereld, opera, 17 00 Spoor-
loos, sene, 17 30 Nieuws; 17 35 KRO Kresj; 
18 25 Zalige liefdeslijn, kontaktadvertenties, 
18 35 SmoorI, jongeren praten, 19 00 Nieuws. 
19 05 Baka: een volk van het regenwoud, dok 
19 30 Love brings us together, Unicef 

22 15 Brandpunt, aktualiteiten 
22 45 Inspekteur Morse, sene 
23 40 Nieuws 

Ned. 2 

09 00 Babar de olifant; 09 25 Peter Papier, serie, 
09 45 Olsons pasteitjesfabriek, tekenfilm, 10 00 
Toren van pizza's, jeugdprogr , 10 20 Mannetje & 
mannetje, slapstick, 10 25 Mijn vader woont Ik 
Rio, serie, 10 45 O bitt're smart, over smartlap
pen, 11 00 Reiziger In muziek, life, 12 00 Tros 
voetbal plus; 13 00 Nieuws; 13 45 Veronica's 
Strandrace, rechtstreekse reportage, 18 00 Mar-
greet Dolman grijpt in, opgewekt progr , 18 30 
Lokolé, nieuwe Nederlanders, 19 00 OnrustI, 
subkultureel progr, 19 30 We zijn weer thuis, 
serie, 20 00 Nieuws. 

20 10 Keek op de week, satire 
20 32 Belevenissen, van bekende personen 

23 37 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 10 45 Hoofdpijn te lijf, kursus, 
11 00 Nieuwe moslims; 11 30 Omroep Frysidn 
edukatyf; 12 00 Het Capitool, diskussieprogr, 
16 45 Kerkdienst; 18 00 Desktop Publishing, gra
fisch vormgeven, 1830 Sesamstraat; 1845 Stu
dio sport; 20 00 Nieuws. 
20 10 Kenmerk, aktualiteiten 
20 37 Barst, serie 
23 20 Nieuws 

T V 1 

16 00 Samson, vakantieprogr , 1 7 30 Het Capi
tool, serie, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 
Plons; 1810 Rondomons, jeugdprogr, 18 35 
Vlucht door de heuvels, serie, 19 03 Buren, 
sene, 19 30 Nieuws. 
20 00 Zeg 'ns AAA, serie 
20 25 Tien voor taal. Taalstrijd 
21 05 De wonderjaren, serie 
21 35 Goede Hoop, serie 
22 35 Vandaag 
23 00 De vrolijke dokters van St.SwIthin's, sene 

TV 2 

18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi en meedogen
loos, serie, 19 00 Puur natuur; 19 05 Uitzending 
door derden; 19 30 Nieuws. 
20 00 Op het terras, seniorenmag 
20 35 Verre vruchten, Maleisië 
21 05 TOfSPORT, vrijetijdssporten 
21 40 Uitzending door derden 
22 30 Beroepen om te slagen, info 

VTM 

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

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Switch, se
rie, 18 09 NCRV sport op 1; 18 32 Ander nieuws, 
portretten, 19 00 Nieuws. 
19 20 Teds familiespelshow, spelshow 
20 45 De Cosby show, serie 
21 16 Hier en nu, aktualiteiten 
21 59 Prettig geregeld, serie 
22 30 Grensgesprek, praatprogr 
23 00 Nieuws 
23 10 Cheers, serie 
23 35 Concept, wetenschap 
Ned. 2 
13 00 Nieuws; 14 30 Santa Barbara, sene, 15 14 
Ontdek je plekje, Franeker, 15 30 Studio Trap
pelzak, kinderprogr, 15 55 Service Salon, 17 30 
Nieuws; 17 40 Ko, de boswachtershow, natuur
serie, 18 00 De held, sene, 18 30 Wijnwereld, 
kursus, 18 55 Avro Sportpanorama, 19 25 Tus
sen kunst en kitsch, antiek, 20 00 Nieuws. 
20 29 De uitdaging, het onmogelijke mogelijk 
23 48 Ontdek je plekje, Franeker 
00 03 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 15 00 Tele-
ac; 18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaal; 
18 55 Het klokhuis; 19 10 Teleac, 20 00 Nieuws. 
20 20 Milieubericht 
20 25 Tweegezicht, over tweelingen 
21 15 Eigenaardig, column 
21 20 Edukatief Extra 
21 25 Steden des tijds, Dordrecht 
22 00 NOS-laat 
23 15 Nieuws 
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TELEVISIE 

DINSDAG 30 OKT. WOENSDAG 31 OKT. DONDERDAG 1 NOV. 

TV 1 
16 00 Samson; 17 30 Het Capitool, serie, 17 55 
Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 1810 Saar-
tje en Sander, serie, 18 20 Sprookjesteater, De 
jonge tamboer, 18 40 Black Beauty, serie, 19 03 
Buren, serie, 19 30 Nieuws. 
20 00 De drie wijzen, kwisprogr 
20 35 Zeker weten?, praatprogr 
21 55 De Pre Historie, 1961 
22 30 Vandaag 
22 50 Van Pooi tot Evenaar, Argentinië 

TV 2 
18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi maar meedogen
loos, serie, 18 58 Babei, voor migranten, 19 30 
Nieuws. 
20 00 Spoorloos, film 
22 00 Uitzending door derden 

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, tlie passion, serie; 19 00 Nieuws; 19 30 
Rad van fortuin. 
20 00 Flying doctors, serie 
21 00 Klasgenoten, Ivo Pauwels 
22 00 Nieuws 
22 30 Telefacts, aktualiteiten 
23 10 Soap, serie 
23 35 Nieuws 

Ned. 1 
13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Cult, jonge-
renmag, 18 05 Vara's kindermenu, 19 00 
Nieuws, 19 22 Kinderen voor kinderen festival 
1990 
20 24 Laat maar zitten, serie 
20 57 Leuke liedjes, kabaretshow 
21 25 Doet-ie't of doet-ie 't niet?, speciale uitzen
ding 
21 41 In het nieuws, praatshow 
22 29 Golden girls, serie 
23 00 Nieuws 
23 15 Impakt, Chico Mendes 
23 56 Museumschatten 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 14 30 Santa Barbara, sene, 15 15 
Een stuk of twee, middagmagazine, 16 20 Zorro, 
sene, 16 45 Bright sparks, tekenfilmserie, 17 00 
Een hart voor dieren, dierenprogr, 17 30 
Nieuws; 17 40 B.O.O.S; 18 05 Bouii, tekenfilm, 
18 10 Countdown, pop, 18 55 Het laatste woord, 
kwis, 19 20 Veronica sport; 19 53 Nieuws. 
20 27 Tour of duty, serie 
21 20 RUR Magazine, praatprogr 
22 00 Oxford Blues, film 
23 45 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 1515 
Schrijvers van de nieuwe tijd, Hendrik Ibsen, 
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, serie, 20 00 Nieuws. 
20 20 Lopend vuur, aktuele mediarubriek 
21 04 Van film tot sprookje, portret 
22 00 NOS-laat 
22 45 Het andere Europa, dok 
23 15 Nieuws 

TV 1 
15 00 Samson en Sally; 16 00 Samson; 17 30 Het 
Capitool, serie, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 
1805 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 Look, modemagazine 
22 30 Vandaag 
22 50 Wie schrijft, die blijft, literair mag 

TV 2 
18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi en meedogen
loos, sene, 18 58 Supersense, dok sene, 19 30 
Nieuws. 
20 00 Sportavond 

VTM 

15 30 Dallas, sene, 16 15 Santa Barbara, serie, 
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, serie 
21 30 Golden girls, serie 
22 00 Nieuws 
22 30 Hardcastle & McCormick, serie 
23 20 VTM-Sport 
23 30 The Odd Couple, serie 
23 55 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Boggle, 
woordspel, 18 05 Vulkanen, dok sene, 18 30 
Neighbours, sene, 19 00 Nieuws; 19 20 Aad m 
Midden-Amerika, Van Honduras naar Nicaragua, 
19 55 Volmaakte vreemden, sene 
20 26 Front Page, film 
22 10 Kruispunt TV 
23 00 Nieuws 
23 10 Salute to Jack Lemmon, registratie 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 14 30 Santa Barbara, sene, 15 14 
Gloss, serie, 16 02 Belfleur, middagmagazine, 
17 13 Heathcliff & co, serie, 17 30 Nieuws; 17 40 
De teenage hero turtles, serie, 18 02 Tros Pop-
formule; 18 42 Bliiy Hotdog, kinderprogr , 18 57 
Dieren van de Middellandse Zee, dok , 1 9 25 
Tros kieskeurig, konsumentenmag , 20 00 
Nieuws. 
20 27 Op goed geluk, spelprogr 
21 14 De TV-dokter 
21 15 Dear John, sene 
21 45 Tros Aktua, aktualiteiten 
22 20 Tros TV-show op reis, prominente perso
nen 
23 05 Tros sport extra 
23 45 Nieuws 

Ned. 3 

8 55 Nieuws; 09 00 Schooltelevisie; 18 00 De 
zee in het midden, dok , 18 26 Barbapapa, anima
tie, 18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaal; 
18 55 Het Klokhuis; 19 10 Van gewest tot ge
west, regionaal nieuws, 19 54 Politieke partijen; 
20 00 Nieuws. 
20 20 Stichting Socutera 
20 25 Eroica, van L van Beethoven 
21 22 Studio Sport 
22 00 NOS-laat 
22 45 Nieuws 

T V 1 

10 00 Eucharistieviering; 14 30 The Danny Kaye 
Int. Childrens Award 1990; 16 00 Koorts, film, 
17 30 Het Capitool, sene, 17 55 Nieuws; 18 00 
Tik tak; 18 05 Plons; 1810 Prikballon; 18 20 
Malvira, sene, 18 35 Anita and the kids of Euro
pe, serie, 19 03 Buren, sene, 19 30 Nieuws. 
20 00 Hercule Poirot, serie 
20 50 Première, nieuwe films 
21 30 Panorama, aktualiteiten 
22 30 Vandaag 

TV2 
18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi en meedogen
loos, sene, 19 00 Korte film; 19 05 Uitzending 
door derden; 19 30 Nieuws. 
20 00 Labyrinth: Water! Te gek... 
20 50 Hohe Messe, van J 8 Bacfi 
22 35 Sport Extra 

VTM 

15 30 Dallas, sene, 16 15 Santa Barbara, serie, 
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, serie, 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van 
fortuin. 
20 00 Tien om te zien, show 
21 00 Dallas, serie 
22 00 Nieuws 
22 30 Star, filmmagazme 
23 10 VTM-Sport 
23 35 Animals of Africa, dok serie 

Ned. 1 

10 00 Vrouw zijn, mag, 10 45 TV-frultmand, 
geestelijke muziek, 13 00 Nieuws; 15 00 De na
tuur van de Britse eilanden, dok , 15 40 Tom 
Sawyer, serie, 16 07 Het kleine huis op de 
prairie, serie, 16 55 Kinderkrant, kindermag, 
17 30 Nieuws; 17 40 Tijdsein 1, aktualiteiten, 
18 30 Avonturenbaai, serie, 19 00 Nieuws 
19 20 Our house, sene 
20 16 Highlight, gospel 
20 41 De wereld van Norman LIghtfoot, portret 
21 30 Tijdsein 2, aktualiteiten 
22 05 Sleutelgat-operaties, dok 
22 30 De andere kant van..., portret hobbyist 
22 59 Mag ik es met je praten?, praatproor 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Travelklub, 
Frankrijk, 18 05 Bouii, serie, 18 10 Top 40; 18 55 
Jackpot; 19 20 Veronica Rim & Video, 20 00 
Nieuws 
20 27 In de Vlaamsche pot, serie 
21 00 Nederland muziekland, show 
21 55 Nieuwslijn, aktualiteiten 
22 40 Married with children, serie 
23 05 Bergje voor berg, praatshow 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 09 30 Schooltelevisie; 18 00 De 
vreemdelingenpolitie, dok, 18 25 Barbapapa; 
18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaal; 18 55 
Het Klokhuis; 19 10 Meestervervaiser Tom Kea
ting over schilders, dok serie, 19 35 Vreemde 
kostgangers, serie, 20 00 Nieuws. 
20 25 De straat bij het kerkhof, TV-film 
21 42 De schrijver en de dood, animatiefilm 
22 00 NOS-laat 
22 45 Hoofdpijn te lijf, teleac 
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EEN FILM PER DAG 

VRIJDAG 2 NOV. 

TV1 
16.00 Samson; 17.30 Het Capitool, serie; 17.55 
Nieuws; 18.00 Tik talc; 18.05 Plons; 18.10 Post
bus X, serie; 18.35 Oproep der kabouters, telcen-
filmserie; 19.03 Buren, serie; 19.30 Nieuws. 
20.00 Elvis, serie 
20.25 Kinderen voor kinderen festival, Icwis 
21.35 In symfonie, muziekhappening 
22.10 Huizen kijken, bouwen en verbouwen 
22.30 Vandaag 
22.50 Tijd is geld, financieel magazine 
23.00 Vermist, 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 
21.00 Ten huize van Frans Van der Eist 
21.50 De nacht, Pjeero Roobjee 

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. 
21.30 Choices, TV-film 
23.10 Nieuws 
23.30 Turk 182!, film 

Ned. 1 
13.00 Nieuws; 14.14 Het cirkus van Moskou, 
registratie; 15.13 Holland village, dok.; 15.54 Een 
zaak van gewicht, dok.; 16.35 De geest speelt 
mee, jeugdfilm; 17.30 Nieuws; 17.40 Nftira's Kin
dermenu; 19.00 Nieuws. 
19.20 The nutt house, pilootfilm 
20.19 Indiana Jones and the Temple of Doom, 
film 
22.21 Argeloze Ijdelheid, serie 
23.00 Nieuws 
23.15 De komische ster, reklamefilmpjes 
00.04 Crocodile Dundee, film 

Ned. 2 
13.00 Nieuws; 17.30 Nieuws; 17.40 Te land, ter 
zee en inde lucht, spektakel; 18.33 Art kids, 
jeugdreeks; 18.58 Jackpot, beeld- en woordspel.; 
19.23 Bassie en Adriaan, serie; 19.30 T. en T., 
serie; 20.00 Nieuws. 
20.27 Medisch Centrum West, serie 
21.29 De TV-dokter 
21.30 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 
Jeugdjoernaai; 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 
22.45 De vrije Gedachte 

Grace Kelly en Robert Cumings in HHchcocks intrigerende triller Dial M 
For Murder. Zondag 28 oktober op VTM om 23u.25. 

ZATERDAG 27 OKTOBER 

GEEN UITWEG 
Amerik. splonagefitm uit 1987 met Sean 
Young, Gene Hackman en Kevin Costner. 
Na een blitzkarrtère wordt luitenant-ter-
zee Tom Farrell door de minister van 
Defensie aangetrokken om de aktiviteiten 
van de CIA in de gaten te houden. (No 
Way Out, VTM, om 21 u.) 

ZONDAG 28 OKTOBER 

DRAAI M VOOR MOORD 
Film van Alfred Hitchcock uit 1954. Ten
niskampioen Tony Wendice heeft de In
druk dat zijn vrouw hem tjedriegt met een 
vroegere vriend. Zij beweert gechanteerd 
te worden... Met Robert Cummings, Gra
ce Kelly en Ray Milland. (Dia! M For 
Murder, VTM, om 23u.25) 

MAANDAG 29 OKTOBER 

DE WONDERBARE 
GENEZING VAN PAPU 
Voddenraper Papu raakt bij een auto
ongeval zwaargewond. Na de revalidatie 
veinst hij verlamd te zijn aan beide benen 
om een dikke verzekeringspremie te kun
nen opstrijken. Maar een inspekteur krijgt . in-r 
argwaan. Franse film uit 1987, met Jean V E R M S T 
Poiret, Michel Serrault en Jeanne Moreau L. I \ i v i n -» 
(Le Miraculé, RTL-TVI, om 20u.10) 

DINSDAG 30 OKTOBER 

rijk. Ondenweg wordt er nogal wat geru
zied omdat Rex vaak risiko's neemt. Tij
dens een tankbeurt verdwijnt Saskia 
spoorloos. (TV 2, om 20u.) 

WOENSDAG 31 OKTOBER 

DE VOORPAGINA 
In Chicago, in 1929, zitten in het gerechts
hof een aantal joernalisten klaar om de 
terechtstelling te verslaan van Earl Wil
liams, die veroordeeld werd wegens (on
vrijwillige) moord op een politieman. De 
burgemeester wil politieke munt slaan uit 
de terechtstelling. Amerik. film van Billy 
Wilder uit 1974, met Jack Lemmon en 
Walter Matthau. (The Front Page, Ned, 1, 
om 20U.26) 

DONDERDAG 1 NOVEMBER 

HET VERMOORDE HUIS 
Franse film uit 1987 met Patrick Bruel, 
Anne Brocheten Agnès Blanchot. Tijdens 
een stormnacht in 1896 wordt de hele 
familie Monge uitgemoord. Enkel Séra-
phin, een baby overleeft de slachtpartij. 
(La Malson Assassinée, RTBf 1, om 
20U.30) 

VRIJDAG 2 NOVEMBER 

SPOORLOOS 
Ned. film uit 1988. Saskia en Rex, een 
jong Nederlands paar, zijn op weg naar 
hun vakantiebestemming in Zuid-Frank-

Amerik. film van Costa-Gavras uit 1982 
met Jack Lemmon, Sissy Spacek en John 
Shea, Tijdens een militaire machtsgreep 
in een Zuidamerikaans land verdwijnt de 
jonge Amerikaanse auteur Charles Hor
man spoorloos. Zijn vrouw Beth en zijn 
vader Ed beginnen een vrij hopeloze 
speurtocht. (Missing, TV 2, om 23u.) 

WIJ — 26 OKTOBER 1990 38 

file:///ivin-�


BIOS 

EEN LYNCHPARTIJ 
Eerst was er de roman Vrouwen die 

sterven vooraleer te hebben geleefd van 
Salina Scheinhardt, later werd daar de film 
Abschied von Falschen Paradies van ge
maakt door regisseur Tevfik Baser. Het 
draait om de in Duitsland wonende Turkse 
vrouw Elif {Zuhal Olcay) die haar echtgenoot 
om het leven brengt en hiervoor zes jaar 
moet brommen. Het is een angstige Elif die 
in de gevangenis aankomt en het gevoel van 
izolatie — haar reeds welbekend van voor
heen, als gastarbeidersvrouw — wordt er 
nog sterker. Ze kwam uit een Turkse stad, 
samen met haar echtenoot, naar Hamburg 
wonen en is de taal onmachtig gebleven. Ai 
de beslissingen werden genomen door de 
mannen van de familie, zij bestond gewoon 
niet. Maar nu in de gevangenis wordt het 
toch anders en kan ze, nu dat de mannen er 
niet zijn, eindelijk een beetje zichzelf zijn. 
Dat uit zich in de relaties die ontstaan met de 
andere aevangenen, die er allen het beste 
van trachten te maken. Ze wordt zelfs ver
liefd en dat helpt haar om de buitenwereld in 
de persoon van haar brutale broer het hoofd 
te bieden. Maar het is een of andere wettekst 
die haar de das zal omdoen, ergens heeft 
iemand uitgevonden dat ze in Turkije moet 
terechtstaan en ze zal daarom worden gede
porteerd. De hoe paradoksaal ook achter 
tralies venworven vrijheid hier in Duitsland, 
zal ze nooit hebben in Turkije en Elif staat 
voor een keuze. De vertolkingen van deze 
ontroerende film zijn gewoon af en voor de 
rest kun je zeggen dat deze film, al is het een 
kleine, alle kwaliteiten heeft van een grote. 

GELYNCHD. 
David Lynch had veel meer geld ter be

schikking toen hij Wild At Heart maakte. 
Eraserhead (1977) zijn debuutfilm — die 
ondergetekende niet kon smaken — bracht 
hem naar The Elephant Man (1980), dat 
sukses leidde naar de flop Dune (1985), 
waarna hij een nieuw sukses boekte met 
Blue Velvet (1986), deze laatste een erg 
overroepen film in mijn ogen. 

En nu is er dus Wild at Heart, de totaal 
onverwachte winnaar van het 43ste Filmfes
tival van Cannes. Toen juryvoorzitter Bernar
do Bertolucci eind mei van dit jaar de jurybe
slissing aankondigde, klonk er — bijna eerlijk 
verdeeld — zowel gejuich als boegeroep 
wanneer Nicolas Cage, Laura Dern, Willem 
Dafoe, Diane Ladd en Isabella Rossellini 
samen met Lynch de scène beklommen. En 
het is weer een zéér eigenaardige film ge
worden. Moest je in vorig Lynchwerk het 
onbespreekbare kwaad nog ergens onder de 
oppervlakte zoeken, nu is het bovengronds 
geworden. De personages zijn dan ook alle
maal om ter lelijkst (wat zich ook uit in 
voortdurend overakteren) en de geweldda
digheid van de (Amerikaanse) samenleving 

Laura Denn en Willem Dafoe in een erg erotische scène, die uitmondt in de 
zoveelste zwarte humor-grap. 

wordt soms op de meest gruwelijke wijze 
verbeeld. De film vangt aan wanneer Sailor 
Ripley (Cage) samen met zijn liefje Lula 
(Dern) een balzaal verlaat en wordt aange
vallen door een zwarte, die hem wil vermoor
den in opdracht van Lula's neurotische moe
der Marietta (Ladd), omdat deze nu eenmaal 
niet kan verdragen dat haar dochter dezelfde 
„vieze" dingen als zij doet met mannen. 
Tweede reden is ook dat ze het vermoeden 
heeft dat Sailor meer weet over de gruwelijke 
moord op Lula's vader, waarbij de man in 
brand werd gestoken, wat leidde tot het 
volledig afbranden van hun huis, moord die 
mama en haar gangstervriend Santos {J.E. 
Freemans) samen in elkaar zetten. Sailor 
doodt de man met zijn blote handen en 
belandt voor enkele jaren in de gevangenis. 
Wanneer hij vrij komt staat Lula hem, uiter
aard tegen de zin van haar moeder, op te 
wachten. Nu vangt de film pas aan. Het paar 
zal op weg gaan, achtervolgd door de detek-
tivevriend van moeder Marietta, Johnnie Far-
ragut {Harry-Dean Stanton) en de huurmoor
denaars van Santos. Er is een voortdurende 
dreiging aanwezig, terwijl Lynch bezig is een 
palet van de Amerikaanse samenleving te 
schilderen, dit aan de hand van een bloemle
zing gemaakt uit de meest verscheiden films 
waaruit hij scènes stal en ze (volgens hem) 
beter maakte, terwijl er diverse nevenplots 
ontstaan, soms een eerste maal niet eens 
opgemerkt (de vele verkeersdoden en de 
diverse muziekstijlen wanneer men Amerika 
doorkruist). 

KNIPOOGJES 
Sam Peckinpah is er, Fellini steekt het 

hoofd op wanneer er ergens een pornofilm 
op Texaanse wijze wordt gemaakt, Bonnie 
en Clyde geven knipoogjes, de country & 
westernscène evenals het Elvis- (en soorge-
lijken)fenomeen. Cage zingt trouwens een 
paar sterke Elvisimitaties (of zijn het pasti
ches?) en dat alles is overgoten met seks, 
ruw, teder, brutaal, gewelddadig. Wanneer 
Sailor uiteindelijk in een spookstad ergens in 
Texas belandt, bevolkt met de meest gore 
personages, stoot hij op Bobby Peru {Willem 
Dafou in zijn sterkste maar meest walgelijke 
rol totnogtoe), de huurdoder die opdracht 
heeft hem te vermoorden. Hij zal dit proberen 
door Sailor bij een bankoverval te betrekken 
en hem hierbij te doden, het loopt echter 
anders af dan verwacht en in deze, de meest 
gewelddadige scène van de film, slaagt 
Lynch er in de meest lugubere zwarte humor 
in te bouwen, net zoals wanneer Sailor 
vertelt dat hij op zijn vierde begon te roken, 
Marlboro's, waarvan zijn moeder longkanker 
had gekregen. Deze film is soms erg zwart-
humoristisch, dikwijls erg gewelddadig, 
soms onbegrijpelijk in zijn metaforen, soms 
bijna sprookjesachtig (net zoals de lijn die 
Lynch heeft uitgezet wanneer hij zijn perso
nage gelijkaardige dingen laat beleven als de 
personages uit De tovenaar van Oz), maar hij 
is vooral tegenstrijdig en verhaal en logika 
moet men er ook niet in zoeken. (Het boek 
waarop Lynch zich bazeerde is van de hand 
van Barry Gifford, het is erg lezenswaardig 
voor wie van de nieuwe Amerikaanse litera
tuur houdt, het werd uitgegeven bij Contact 
(Kluwer, Vlaanderen) en men houdt er nog 
een McDonaldshamburger aan over wan
neer men het boek de eerstvolgende maan
den koopt). 

Willem Sneer 
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MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 59 
HORIZONTAAL 

5. Tuingereedschap waarmee je een 
zwaar metaal kunt verspreiden? (10) 

8. Korte mededeling vanaf een ladder (13) 
9. Rook (4) 

11. De wieken draaien in het water van deze 
Brusselse voorstad (9) 

13. Plechtig ontvangen en begroeten — be
halve als 't in een wedstrijd gebeurt! (7) 

14. Ietwat ongerust ten huize besteld (7) 
15. Men zal zich wel goed warm kunnen 

houden in deze priesterwoningen (8) 
16. Westeuropeaan (3) 
17. Oosteuropees gebied (7) 
19. Ten gerieve van een kleine roker (7) 
21. Die vis schijnt te kunnen praten (4) 

VERTIKAAL 

1. Gaat aan zonneschijn vooraf (5) 
2. Zij laten voortdurend een ander betalen 

en maken er nog lawaai bij ook (10) 
3. 't Gedacht dat er iets (ergs) staat te 

gebeuren (10) 
4. Innerlijk besef van goed en kwaad — 

ook als men 't vergeten is (7) 
6. In een rechte lijn geplaatste toestellen 

om een ritje mee te maken (8) 
7. Hij is het tegendeel van de linker (7) 
9. Een dier dat de kunst van het springen 

verstaat, kan niet zo grof zijn, integen
deel! (6) 

10. Wat je ook van deze Westvlaamse 
grensplaats kunt zeggen, ze bedoelen 
er alles serieus (5) 

12. Als dit goed is, is 't werk al voor de helft 
klaar (5) 

14. Het is 75 jaar geleden dat deze West
vlaamse gemeente totaal werd verwoest 
(6) 

18. Jammer dat zo'n lekker gebak als 
scheldwoord wordt gebruikt (5) 

20. Deze jongen in 't groot heeft nogal wat 
noten op zijn zang (3) 

OPLOSSING OPGAVE 
58 
Horizontaal: 2. kogel; 4. kleinood; 6. 
zomerkade; 9. uit; 12. dwarsligger; 15. 
idool; 16. naaste; 17. kaderleden; 18. 
gelukskinderen; 21. Schaarbeek; 23. 
kamp. 

Vertikaal: 1. sloof; 2. kreukel; 3. gena
dig; 4. kleerkast; 5. mouwen; 7. juri
disch; 8. stier; 10. mode; 11. alweer; 
13. Izegems; 14. gekruist; 19. Irak; 20. 
debuut; 22. erbij. 

WINNAAR 
OPGAVE 58 

In 3690 Zutendaal woont ene mevr. 
Olaerts-Bonsel. Zij vult er in de Schansstraat 
41 „onze" hersenbrekers in, en mag in de 
komende dagen dan ook op dit adres een 
pakje verwachten. 

SATERDAG 

AHASVERUS 
„Limburg sluit 160 cafées" 
las Ahasverus. 
\Nat kan Thyl Gheyselink nog meer 
sluiten? 

BRT doekt Big Band op 
Francis, bye bye... 

Lady Diana reed te snel 
Di durft 

Voetbaldoelen worden groter 
Zijn kleinere doelwachters ook 
niet goed? 

Stoute mond van Clljsters... 
...komt op z'n rekening courant 

Pastoors dreigen met betoging: 
Une question de soustane 

Hollandse leraren krijgen opslag 
Nu kunnen de Waalse leraren hen hun 
maaltijdchecks verkopen 

VTM moet opvoedende programma's 
brengen. 
Is tellen van 10 tot 1 dat dan niet? 
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Er heerst bij velen in Vlaanderen (wees 
getroost, ook elders!) heel wat verwarring en 
afkeer rond de samenleving met „vreem
den". Dat is dan een verzamelnaam voor: 
(kandidaat-)politieke vluchtelingen, migran
ten en andertalige minderheden. Het woord 
racisme wordt hierbij snel in de mond geno
men en de jodenhaat en zigeunerafkeer zijn 
inderdaad racistische dieptepunten in het 
politiek-staatskundig handelen van deze 
eeuw. Maar het zijn niet de enige! Denken 
we maar aan het lot van de leren, de Koer
den, de Armeniërs — om die maar te noe
men. De volkerenmoord op de Joden is het 
best bekend. De Joden die de media voor 
een goed deel beheersen weten ,,hun" ver
moorden beter in leven te houden! Bij derge
lijke diskussies dienen ze ten onrechte als 
,,referentiepunt". Want er is meer. Het meer
voudig samenleven in Europa betekende 
altijd een opgave, voor iedere tijd. Men 
vergeet dat niet. Bijzonder voor de Vlamin
gen stelt zich dat probleem nu in alle scherp
te in Brussel. Het ontwerpen en vooral het 
volhouden van een ontmoetingsstrategie 
voor het Brussels gegeven vormt een eerste 
opdracht voor de Vlaamse beweging. De 
gespreksavonden Anciaux-Piqué zijn een 
goed vertrekpunt. Vlaanderen hoeft — als 
sterke deelstaat — geen angst terzake te 
ontwikkelen, wel — ik herhaal het! — een 
strategie. Zij die dromen van een harde 
konfrontatie te Brussel, vergissen zich. 

Een konfliktopstelling voor Brussel is uit 

KANDIDATUREN 
PB-PR INGEWACHT 

Herman Verheirstraeten vroeg (om beroepsrede
nen) ontlast te worden van zijn mandaat als partij-
bestuurslid. Als gevolg hiervan zal de partijraad van 
10 november a.s. overgaan tot de verkiezing van 
één nieuw partijbestuurslid. Tijdens dezelfde zitting 
zal de kooptafie van twee parti)raadsleden gestemd 
worden. 

Kandidaturen voor deze open funkties moeten 
gestuurd worden naar het algemeen VU-sekreta-
riaat, Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel. Ten 
laatste op maandag 5 november a.s., om 15u. 

den boze, rekening houdend dat Vlaanderen 
in alle Brusselse gemeenten een werkelijke 
getalsminderheid is. In Watermaal-Bosvoor
de bijvoorbeeld leverde de jongste verkie
zingsuitslag nog slechts 7 % voor alle Vlaam
se lijsten samen op. Laat ons even over 't 
muurtje bij de buren kijken hoe het daar op 
dit vlak verloopt. 

Baskenland telt zowat 30 % aan Spaanse 
immigranten. Deze Kastiljanen, Andaloe-
ziërs enz... drongen er bovendien, gesteund 
vanuit de hoofdstad, gedurende eeuwen hun 
taal en gewoonten op. De uitgesproken vij
andschap met Madrid, dat ongeveer 500 km 
verder ligt, komt er nog bovenop. Eén derde 
van Schotlands huidige bewoners moet je 
aan de Ierse inwijking toeschrijven. De Fins-
Estse samenleving blijkt, nu de cijfers vrijko
men, voor zowat 40 % Russisch te zijn. De 
Friezen hebben op hun grondgebied te ma
ken met 1/5de Nederlarïders en zo zou ik 
verder voorbeelden kunnen opsommen. 
Niettegenstaande de reuzeproblemen die 
hieruit voortspruiten, zoekt elk dezer ge
meenschappen vredevol haar weg om volks
nationaal de eigenheid te behouden of te 
herontdekken. Zonder racisme. 

Het volksnationalisme bergt ideologisch 
geen racisme in zijn huid. Bij de jongste 
afgedreven vormen; fascisme en 't natio-
naal-socialisme, ging het telkenmale om 
staatsnationalisme. Diegenen die ons die 
band toeschrijven, gaan voorbij aan dit be
langrijke onderscheid. Vanaf de oprichting in 
1871 van het Duitse Rijk hebben de Duitse 
grenzen (de Duitse levensruimte!) aanlei
ding gegeven tot oorlog. Hetzelfde geldt het 
staatsimperialisme van de Spanjaarden, de 
Engelsen, de Italianen, de Russen enz... 
Hun über-ich, hun grenzen lieten staatsracis-
me ontstaan, zonder eerbied voor de volke
ren. Met staatspatriotisme bevochten gene
raties mekaar. 

Grenzen en verovering vielen samen! Wij 
beleven nu in Europa een tijd van omgren
zing. De slachtoffers van de arbeidersop
stand in Berlijn, 37 jaar geleden, en vele 
anderen hebben dit proces met hun leven 
betaald. Wij juichen de ontgrenzing toe. 
Maar tienduizenden dromen en koesteren 
hun welvaartsdroom om te zetten met hun 
arbeid. Een droom die zij langs onze TV-
kanalen zagen. Net zoals de ongeveer 7 
miljoen Heimatvertriebenen na WO II staan 
zij klaar of zoals de 70 miljoen die uitweken 
— sedert 1850 — naar de ,,nieuwe wereld" 
willen ook zij „weg". 

De uitwijkingsdruk dus naar de vrije, naar 
de meer welvarende wereld neemt enorm 
toe. In 1989 vroegen meer dan 108.000 
Polen een inreisvisum aan voor deze staat. 
Ook hier past een ontmoetingsstrategie, die 
veel beleid, investeringsgeld ter plaatse zal 
vereisen. De tijd ligt niet meer ver af dat de 
Duitse werklozen betogend langsheen de 
rijke Westberlijnse winkels zullen stappen... 
De rook en de geur van het vuurwerk zal dan 
al lang slechts een herinnering zijn. En de 
ontgoocheling groot. 

Willy Kuijpers, 
algemeen sekretaris. 

HET 
PARTIJBESTUUR 
DEELT MEE 

Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur van 
maandag 22 oktober j.l. heeft algemeen sekretaris 
Willy Kuijpers volgende mededelingen verspreid 
ten behoeve van de pers. 

Het partijbestuur van de Volksunie besprak tij
dens haar vergadering de toestand in Rwanda en 
de problemen bij de kristelijke ambtenarenvakbond 
CCOD. 

RWANDA 

Het VU-partijbestuur heeft de evolutie van de 
toestand in Rwanda geëvalueerd. De VU zet zich af 
tegen de klerikale en anti-klerikale elementen die 
door sommige partijen in dit dossier werden ge
loodst. Hierbij gaat men voorbij aan de werkelijke 
problemen die aan de basis liggen van het Rwande
se vraagstuk. Het inbrengen van irrelevante tegen
stellingen voor binnenlands politiek gebruik wordt 
door de VU als onfatsoenlijk bestempeld. 

De Volksunie steunt het diplomatiek initiatief van 
de regering en spreekt de hoop uit dat dit tot 
konkrete positieve resultaten zal leiden. Dan kan de 
vrede in Rwanda terugkeren en kan het noodzake
lijke en positieve ontwikkelingswerk verdergezet 
worden. 

De Volksunie is verder van oordeel dat de aanwe
zigheid van Belgische troepen in Rwanda beperkt 
moet blijven in de tijd omdat ontwikkelingswerk op 
lange termijn enkel mogelijk is in vreedzame om
standigheden. Zonder vrede kan immers geen 
ontwikkeling tot stand komen. 

Ten gronde meent de Volksunie dat na afloop 
van het Rwanda-dossier dringend een debat op 
gang moet gebracht worden over de essentiële 
elementen die aan de basis moeten liggen van 
onze toekomstige Afrika-politiek en onze ontwikke
lingssamenwerking op het Afrikaans kontinent. 

CCOD 

Naar aanleiding van de problemen bij de kristelij
ke ambtenarenvakbond CCOD spreekt de VU de 
wens uit dat deze vakbond zch snel zou opsplitsen 
in een Vlaamse en een Franstalige ambtenaren
bond. Niet alleen omdat de staatshen/orming deze 
evolutie onafwendbaar maakt, maar ook omdat de 
Franstaligen er toch wel vreemde gedachtenkron-
kels op nahouden. Zij dreigen een eigen vakbond 
op te richten indien de eis van de Vlaamse militan
ten om een evenredige verdeling van het geld en 
het personeel door te voeren werkelijkheid wordt. 
De Franstalige militanten gaan er blijkbaar van uit 
dat de solidariteit alleen mag spelen wannneer ze 
in het nadeel van de Vlamingen uitdraait. De VU is 
de mening toegedaan dat zoals bij alle federale 
instanties ook bij de vakbonden de evenredigheid 
de regel moet zijn. Zoniet volgt beter een boedel
scheiding. 

Een advertentie in WIJ 
RENDEERT. 
02/380.04.78 
(Karel Severs) 
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UIT DE REGIO 

VLAANDEREN 2000 
IN DE WETSTRAAT 

Dinsdagavond 16 oktober om 18 uur, dag van de 
feestelijkheden rond 10 jaar Vlaamse Raad, voerde 
de werkgroep „Vlaanderen 2000" aktie aan de 
poorten van het parlement. 

De poorten werden versierd met veelkleurige 
balonnen en spandoek:,,Bouwen aan een leefbaar 
Vlaanderen". De aktievoerders hadden een open 
brief aan Gaston Geens en de Vlaamse politieke en 
sociale verantwoordelijken bij. 

Vlaanderen 2000 vraagt aan de politici „geen 
woorden maar daden!". Meer bepaald eisten zij dat 
de Vlaamse regering alles in het werk zou stellen 
opdat Vlaanderen een eigen gelaat In Europa zou 
verwerven. 

Tweede eis van Vlaanderen 2000 betreft de 
daadwerkelijke inzet voor een demokratischer en 
leefbaarder Vlaanderen, inbegrepen het terugdrin
gen van de verzuiling. 

Tot slot vraagt de aktiegroep de afwerking van de 
derde faze van de staatshervorming. 

Twee aktievoerders werden opgepakt en meege
nomen voor ondervraging. De aktievoerders voor het parlement, twee van hen werden opgepakt... (foto D A N N ) 

'^^/^y^^-^^A^wi^i^z^. 

BRABANT 
OKTOBER 
27 UKKEL: 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 Heme. 
Samenkomst om 17u. Toespraak door kamerlid Et. 
Van Vaerenbergh. Org.: Vlaamse Kring Herne. 

27 HERNE: Pannekoekenbak in zaaltje van her
berg „Nicole & Eddy", naast de kerk van Herne. 
Vanaf 19u. Org.: Vlaamse Kring Herne. 

28 AARSCHOT: Jaarlijkse pannekoeken- en 
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. 

30 LEUVEN: Open Vergadering VUJO-KUL om 
20u. in Kafé De Ton, Bondgenotenlaan (rechtover 
Alma). Meer info: Jeroen De Smet, A. Vermeylen-
laan 24, 3010 Kessel-Lo. 

NOVEMBER 
3 LIEDEKERKE: André Geens in Liedekerke. Om 
15u. in de V(/arande. 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). 

Van 11U.30 tot 19u. Org.: VU-Vilvoorde-Peutie. 

4 GAASBEEK: Vzw Vorming en Gemeenschap 
org. i.s.m. Vriendenkring VTl Aalst, herfstwande-
liqng doorheen Gaasbeek en omgeving. Start om 
14U.30 aan café Vijvershof. Gids; Herwig Blockx. 
Info: 02/532.14.41. 

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
steenweg 194 te St.Stevens-Woluwe. Org.: VU-
Zaventem. 

10 TERVUREN: Spagettiavond in parochiezaal 
van Moorsel (Tervuren) aan de kerk langs de 
Moorselstraat. Vanaf 18u. is iedereen welkom, 
org.: VU-Duisburg-Moorsel-Tervuren. 

11 DIEST: 11 november-herdenking. Om 11u. 
mis in parochiekerk St.Martha (Molenstede). Om 
13u. Eetmaal in Resto Diest. Om 15u. jaarvergade
ring. Inschrijven voor 6/11 op sekretariaat. Park
laan 5, Diest (013/31.23.66). Org.: VOS en plaatse
lijk IJzerbedevaartkomitee. 

12 OPWIJK: Vergadering „KMO-zone te Opwijk, 
is er nog plaats voorhanden?". Om 20u. in het 
Brouwershuis, Markt. Org.: Vorming en Gemeen
schap. 

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. 

17 ESSENE: Eetfestijn VU-Essene. In Parochie
zaal. Van 18 tot 21 u. Ook op 18/11 van 11u.30 tot 
16u. 

24 BRUSSEL: Paleis der Natie, ingang Leuven
seweg. Rondleiding met kommentaar door Walter 
Luyten. Samenkomst om 9u.45. Deelname gratis. 

VU-DIEGEM ROUWT 
OM JAN VAN 
STEENBERGEN 

Op 17 oktober 1990 overleed onze ere-afdelings-
voorzitter Jan Van Steenbergen op 77-jarige leef
tijd. Jan was afdelingsvoorzitter van 1983 tot 1986. 
Sedert 1986 was hij ere-voorzitter. Ondanks zijn 
wankele gezondheidstoestand bleef hij zoveel mo
gelijk de afdelingsvergaderingen bijwonen. 

Tot op het laatste ogenblik ging Jan zelf nog de 
VU-zieken en oudere leden bezoeken. ,,Dat is werk 
voor de oudjes", zei Jan. De jongeren moeten de 
straat op, gaan plakken, gaan betogen, gaan leden 
maken voegde hij er aan toe. 

Wij zijn U dankbaar Jan voor het vele, stille, 
onopvallende werk dat je voor de afdeling deed. De 
Volksunie-Diegem biedt aan de reeds zo diepbe-
proefde familie hun blijken van innige deelneming 
aan. 

Michel Van Neste, 
Schepen Machelen-Diegem 

ADVERTENTIE 

H^ 
N.V. Z A K E N K A N T O O R 

H E R M A N S T E E N H O U D T 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 
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TAALGEBRUIK IN DE RANDGEMEENTEN 
Sinds meer dan tien jaar heeft de VU-afdeling 

Kraainem-Wezembeel^-Oppem sistematisch l<lacht 
neergelegd bij monde van haar vertegenwoordi
gers tegen het gebruilc van een andere taal als 
bestuurstaal dan het Nederlands tijdens de ge
meenteraadszittingen. Dit leverde vernietigingen 
en schorsingen van beslissingen op. Dankzij de 
staatshervorming van 1988, waarbij de Vlaamse 
voogdij over de zes werd bedongen, en dankzij het 
feit dat de VU-klachten gehoor vonden bij de 
gemeenschapsminister werd in Kraainem resultaat 
gehaald. Zo verliep de gemeenteraad van 2 oktober 
volledig in het Nederlands. 

Het VU-werk is slechts gedeeltelijk af. De ge
meenteraad in Wezembeek-Oppem verloopt nog 
gedeeltelijk in het Frans. In het OCMW gebeurt de 
bespreking van de agendapunten regelmatig in 
beide talen en er bestaat ook nog een vermoeden 
dat in beide schepenkolleges de taal van Molière 
gebruikt wordt. De VU zal zich koncentreren op 
deze werkgebieden, teneinde ook deze raden 
Fransvrij te krijgen. 

De VU beschikt echter over een fundamentele 
handikap: zij heeft geen schepenen in de beide 
kolleges. De VU zal in de Vlaamse Raad en via de 
Vlaamse minister voor Binnenlandse Aangelegen
heden onderzoeken of ook daar het zenden van 
een kommissaris kan overwogen worden. 

FACILITEITEN 

De plaatselijke VU-afdeling heeft steeds de huidi
ge werking van de faciliteiten in twijfel getrokken. 
Ze heeft het automatisch verlenen van Franstalige 
dokumenten en administratieve bescheiden indien 
de inwoner eenmaal te kennen heeft gegeven tot 
welke taalrol hij behoort, steeds betwist. 

De VU vertrekt van het principe dat de inwoner 
inderdaad de faciliteit krijgt een dokument in het 
Frans aan te vragen, maar de aanvraag moet voor 
elk dokument opnieuw gebeuren. In principe moe
ten alle inwoners de dokumenten in het Nederlands 
toegestuurd krijgen. 

Deze zienswijze wordt nu ook gedeeld door de 
voogdijminister. De plaatselijke VU zal voortaan 
dan ook alle briefwisseling van de autoriteiten met 
de inwoners kontroleren. 

KONFERENTIE 

De VU betreurt verder de inerte werking van de 
Konferentie van Vlaamse mandatarissen en be
schouwt dit als een gemiste kans voor de uitbouw 
van een Vlaamse strategie voor de zes. De onder
voorzitter van het buro, VU-raadslid Van Biesen zal 
daarom schriftelijk vragen de samenstelling van het 
buro te herzien. Er moet dringend op het hoogste 
nivo gepraat worden om het buro de nodige vitali
teit en slagkracht te geven, noodzakelijk om de zes 
te vervlaamsen. 

De VU-Kraainem-Wezembeek-Oppem is niet te 
vinden voor het voorstel van minister Tobback wat 
betreft het terugschroeven van het aantal schepe
nen. Indien het voorstel Tobback wordt aanvaard is 
de kans groot dat de enige Vlaamse schepen in 
Kraainem zou verdwijnen en ook in Wezembeek-
Oppem komt het ambt In gevaar. Verder zal de 
Vlaamse kontrole in Linkebeek, Rode, Wemmei en 
Voeren beperkt worden. 

De VU stelt dan ook voor de faciliteitengemeen
ten eventueel te onttrekken aan deze herziening 
ofwel dat andere waarborgen ingebouwd worden 
teneinde de Vlaamse schepenen te behouden. 

VU-AKTIE IN LEUVEN 

De Leuvense VU heeft met een protestaktie haar 
ongenoegen geuit over de afbraak van de gebou
wen van het VKZ in de Leopoldstraat. 

Tegen het advies van AROL, Monumenten en 
Landschappen, Skal, een aantal universiteitspro
fessoren en de wil van de buurtbewoners werden 
de twee gevels van het VKZ-gebouw neergehaald. 

VU-gemeenteraadslid Hans Bracquené stelt dat 
deze landschapsschending een gevolg is van de 
verderfelijke verzuiiingspoiitiek in dit land. Een 
CVP-bevriende organizatie, de christelijke mutuali
teiten, kan blijkbaar heel wat gedaan krijgen. Het 
volstaat blijkbaar tot die zuil te behoren om alle 

bouwregels aan de laars te lappen. Het CVP-PW-
schepencollege levert met deze bouviwergunning 
het zoveelste bewijs van misprijzen voor het eigen 
erfgoed. Ook minister Waltniel van Ruimtelijke 
Ordening gaat niet vrijuit. 

Bracquené herinnert eraan dat op 8 mei een 
spoedprocedure tot beschemning werd ingediend. 
De handtekening van de minister had verminking 
van het straatbeeld kunnen voorkomen. 

De VU overweegt nu om opnieuw het drastisch 
voorstel te hernemen om de hele historische bin
nenstad ais stadsgezicht te klasseren. In Leuven is 
blijkbaar geen enkel monument nog veilig. 

' MUZIEK 
VAN'TVAT 

L e u v e n s e K r o e g e n t o c h t 
26 oktober van 20u tot 24 u 

ASLKi 

ZAKDOEK 
BLACK VELVET 
SMOKETOWNSTRUn 
ECHO DES ANDES 
THE GIPSY 
PEPER EN ZOUT 
Irt'den up in : ^/^ 
DE H \ f , E IKAPP[\ 
DEN ENCEl 
DEPEHkOkER 
DE kBOEC 
DEUIERI\C 
\OTRE DAME 

MmmA 
DKM.£Mrjji 121 Leuven 

DeStreefeltrant 
UHUÜlSUUfflS Dtttiet 

„Muziek van 't vat" is een lovenswaardig 
initiatief. Drijvende l(racht achter deze or
ganisatie is VU-gemeenteraadslid Vital 
Geeraerts. Vital is een vaste Idant in de 
Leuvense kroegen De Lange Trappen, 
Den Engel, De Peylkoker, De Kroeg, De 
Wiernig en de Notre Dame. Over het alge
meen zingt Vital Geeraerts hier zelf. Op 
26 oktober van 20 tot 24 uur is het echter 
de beurt aan de groepen Black Velvet, 
Smoketown Strut, Echo-Des Andes, The 
Gipsy, Peper en Zout en Zakdoek. Deze 
muziekanten doen een ronde langsheen 
voornoemde herbergen. Natuurlijk wil U 
daarbij zijn, bovendien is dit alles gratis! 

VU AKTIEF 
GEMEENTERAAD 
TIELT-WINGE 

VU-gemeenteraadslid Marcel Smekens in Tielt-
Winge bracht twee bijkomende punten op de ge
meenteraad. Hij stelde voor het ontwerp afvalstof-
fenplan ter inzage te leggen en dit aan te kondigen 
in een gemeentelijk info-schrijven. Ook wenste hij 
een open hoorzitting of een speciale tema-avond 
samen met de miluieuverenigingen te organizeren. 
Het schepenkollege ging in op zijn vraag en zal een 
milieu-adviesraad oprichten die dan de nodige 
initiatieven zal nemen. 

Een tweede voorstel betreft de straatbenamin
gen. Hij wil de wijziging van de straatbenamingen 
waar nodig, uitvoeren in samenspraak met de 
inwoners. Bij de toekenning van de nieuwe huis
nummers dient rekening gehouden met de onbe
bouwde kavels. Op de ganse operatie moet een 
einddatum staan om de inwoners tijdig te verwitti
gen voor hun drukwerken. Het kollege beloofde de 
operatie af te werken tegen de volgende volkstel
ling. 
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OKTOBER 
26 WILRIJK: Open hoorzitting met Hugo Schiltz. 
Om 20u. in Valaarhof. Org.: VU-Wilrijl<. 

27 LIER: Zaal Lispelaar, vanaf 20u.30: Herfst-
feest van de plaatselijl<e VU. Eten, drinl<en en 
dansen. Toegang 300 Fr. 

27 KAPELLEN: Jaarlijl<s Dansfeest, m 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", in 
zaal Centrum in Gestel. Vanaf 19u. 
3 MARIEKERKE: Dia- en filmvoorstelling door 
Renaat 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 beschouv»ing. 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 Leeuwkensbal in zaal Centrum 
(vlak achter de kerk). Inkom 80 fr. 
10 BRASSCHAAT: 16de Baskenavond. Om 20u. 

in Ruiterhal van de Hemelhoeve. Met optreden, 
dans, zang Vlaams-Baskische verbroedering. 
Org.: VI. Steunkomitee voor Baskische scholen. 
Inkom 150 fr. Kaarten bij bestuur en via Walter 
Luyten (03/482.11.93). 

15 EDEGEM: Zaal de Schrans, Molenveldlaan, 
om 20u. Alfons Vansteenwegen, relatieterapeut, 
over zijn ophefmakend boek ,,Liefde is een werk
woord". 

16 OPPUURS: Eurokunsttentoonstelling in het 
atelier, Voorststraat 15 (tot 2/12). Info: 
03/889.56.05 (Freddy Jansegers). 

17 OPPUURS: Nacht van het Europese Huis: 
Openingswoord door Jaak Vandemeulebroucke, 
om 20u. Optredens van fdkgroepen uit Polen, 
Italië, Ierland en Vlaanderen. Org.: VKDT 
(03/889.56.05). 

18 HEIST O/D BERG: Uitstap naar Antwerpen 
met de Vlaamse Kring. Deelname aan ,,Dag van 
het Vlaamse Lied" (Singel); kaarten bij Roger Van 
Dyck (015/24.80.86). 

18 HOBOKEN: Eetmaal-met-dans, in feestzaal 
De Nieuwe Spiegel, Kioskplaats te Hoboken. Met 
Breugeltafel, reuzetombola (hoofdprijs 20.000 fr.). 
Kaarten aan 400 fr. bij bestuursleden of tel. 
03/828.95.46 en 03/233.17.57. Org.: VU-Antwer-
pen-Stad en Hoboken. 

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.) niet verplicht. Vooraf storten op 
rek. 979-3674084-20, VU-afd. Turnhout, Bloemfon
teinstraat 52. 

16DE BASKENAVOND 
TE BRASSCHAAT 

Op zaterdag 10 november om 20 uur organiseert 
de vzw ,.Vlaams Steunkomitee voor Baskische 
Scholen" (Flandriatik Ikastolentzat) haar 16de Bas
kenavond in de Ruiterhal van de Hemelhoeve in het 
centrumpark van Brasschaat. 

Sinds 1975 organiseert Flik in Antwerpen een 
jaarlijkse Baskenavond. Hier kan men genieten van 
een gevarieerd en hoogstaand programma van 
Baskische liederen, tipische instrumenten en hoog
staande volksdansen. 

De opbrengst van deze avond gaat integraal naar 
de werking van de vrije zelfstandige Baskisch-
talige scholen. Deze scholen geven ondenvijs in de 
Baskische taal. Een elementair mensenrecht dat 
nog steeds door de Franse regering wordt gewei
gerd. Een duizendtal Baskische ouders moeten 
dus zelf opdraaien voor alle schoolkosten van hun 
kinderen. Een net van niet-gesubsidieerde vrije 
Baskische schooltjes ontstond. Vandaag reeds 
meer dan 25, waaronder één middelbare school. 
De leerkrachten aan deze ikastola's werken tegen 
een minimumloon, voor de kinderen is er zelfs geen 
plaats op de Franse staatsbussen. 

VLAAMSE STEUN 

Jaarlijks trekken tientallen militanten van Flik en 
Anai Artea naar Baskenland. In Frans-Baskenland 
herstellen ze oude gebouwen, bouwen prefab-
schooltjes en leren er daadwerkelijk de inter-natio-
nale volkerensolidariteit kennen. Door de Baski
sche bevolking worden ze met open armen ontvan
gen. 

Meer dan 300 Vlamingen werden daadwerkelijk 
aandeelhouder van het Baskisch ateneum ,,Xalba-
dor Ikastegia" in Kanbo. Een aandeel kost 1.300 fr. 

PROGRAMMA 

Voor de muziek op de Baskenavond zorgen Pelo 
en Panbcoa met hun drie nieuwe beroepsmusici. 
Niko Etxarl brengt Souletijnse volksliederen. Volks
dansgroep De Mandoerse uit Reet verzorgt de 
dans. Er is voldoende Baskisch eten en streekwijn. 
Boeken en platen kan men kopen aan de verkoops
stand. 

Luc Van Den Weygaert 

BLAUWVOET-
GEMEENSCHAP 
KOMT SAMEN 

De Blauwvoetgemeenschap bestaande uit Ver
bond van Blauwvoetvendels en het Verbond van 
Vlaams Meisjesscharen nodigt alle oud-leden en 
hun families, alle vrienden en simpatisanten van de 
beweging uit op de eucharistieviering ter nage
dachtenis van onze overleden leden en vrienden, 
op zaterdag 10 november 1990 om 16.30 uur in de 
kerk der H. Familie aan het Kerkplein nabij de Prins 
Boudewijnlaan en Fort V te Edegem. 

Celebrant: 
kaan. 

pater Dominique Baston, domini-

Vorlge week brachten wij verslag uit van het aperitlefkoncert van het FVK-Rodenbach-
fonds te Antwerpen. De foto bewijst nog maar eens dat dit koncert een groot sukses 
was, zo'n 120 aanwezigen genoten van de muzikale hoogstandjes. Het aperitief werd 
aangeboden door de Antwerpse gemeente- en provincieraadsleden! 

Wij denken speciaal aan pater A. Bouquillon o.p. 
die dit jaar 75 zou geworden zijn. 

Achteraf ontmoeting in het Blauwvoetheem in 
Fort V te Edegem. 
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VU-KEMPEN TEGEN 
AFVAL VERBRANDING 

De VU-Kempen voerde een geslaagde aktie 
tegen de verbrandingsoven van Heist-op-den-Berg 
en tegen de afvalplannen van de lOK 

VU-ANTWERPEN 
NAAR BRUSSEL 

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

10u bezoek katedraal 

11u 30 bezoek Barrikadenplein (tas koffie) 

13u middagpauze 

14u 30 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) 

lnschri)vingen (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 één 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 

De VU-Kempen is met a pnori tegen afvalver-
branding, omdat deze vorm van afvalverwerking 
noodzakelijk zal zijn gedurende de volgende tien
tallen jaren maar ze verzet zich tegen de inplanting 
van een te groot aantal verbrandingsovens 

Tijdens de beheerraad van lOK in Geel demon
streerden dertig kaderleden en mandatarissen van 
de VU tegen de lOK-plannen en senator Rob 
Geeraaerts verwoorddde het standpunt In het kort 
komt het hierop neer Verbranding mag, maar met 
een beperkt aantal ovens in Vlaanderen, met een 
goede rookgaszuivering en energierekuperatie 
Met de oven van Heist kan dat met, daarom keuren 
we de aankoop van de oven door lOK af 

Op lange termijn dient gestreefd naar meer 
rekuperatie en preventie van afval Een te groot 
aantal ovens zal leiden tot een verbrandingsekono-
mie, die rekuperatie in de weg staat 

Vooraleer de lOK nieuwe taken toebedeeld krijgt 
moet ze een demokratische struktuur krijgen Mo
menteel wordt de lOK uitsluitend bestuurd door de 
CVP Ook daarom zijn we tegen de machtsgreep 
van lOK op het vlak van afvalvenwerking 

De dag na de VU-aktie werd vernomen dat de 
lOK-plannen dreigen in het water te vallen De 
CVP-meerderheid van Heist wil immers dat na 1995 
de oven dicht moet Er kwam dus plots steun uit 
onverwachte hoek 

Het VU-alternatief sluit nauw aan bij de OVAM-
plannen een grote verbrandingsoven voor Lim
burg en het arrondissement Turnhout Daarnaast 
komen er centra voor kompostering en recyclage 
Het laatste woord in dit dossier is zeker nog met 
gesproken maar de VU-Kempen zal waakzaam de 
situatu6ie volgen 

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-umversitaire nivo) Ondenwijser 
varing wenselijk maar met noodzakelijk 

— Ministene 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 m de mformatika (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 in tekstproduktie en lay-out, 
onberispelijke kennis van het Engels, ervanng 
met desktop publishing, ervanng met ontwikke
lingssamenwerking m centraal Afrika 

Lesotho: 
— Lesotho Electricity Corporation (parastatale) 1 

ingenieur elektriciteit met ong 5 jaar ervanng 
(LEC — Light currents department), 1 Financial 
Manager (lic ekonomie of TEW met MBA / ruime 
ervaring in een elektriciteitsbedrijf), 1 burgerlijk 
ingenieur elektricial engineenng (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) 
— Umversiteit-Fakulteit Geneeskunde 1 doctor m 

de molekulaire biologie (kursus genetika + 
aidsonderzoek) 

— Ecole des Techniciens d Assamissement et de 
Labcratoire 2 artsen (één met specialisatie 
hygiene en milieu, éen met specialisatie in labo) 

LIMBURG 
OKTOBER 

26 MAASEIK-ALDENEIK: VWG-Maasoeter, DF 
en IJzerbedevaartkomitee organiseren in zaai De 
Leeuwerik een zangavond „Het lied is een kracht", 
o I V Gust Teugels Om 20u Inkom 50 fr 

NOVEMBER 

10 MUNSTERBiLZEN: Jaarlijks ledenfeest met 
Kaas en Wijn Iedereen welkom 
16 OILSEN: Ledenfeest arr Tongeren-Maaseik 
In het Kultureel Centaim, Rijksweg 460 te Dilsen 
Aanvang 20u 30 Inkom gratis Org VU-arr Ton
geren-Maaseik 
18 BOCHOLT: Sinterklaasfeest m zaal Rem
brandt, om 14u 30 Org VU-Bocholt 

BERINGEN OPNIEUW 
VAN START 

Het bestuur vergaderde op donderdag 18 okto
ber j I in aanwezigheid van minister Sauwens, 
senator Appeltans en de arrondissementele voor
zitter W Remy, en de schepenen R Buys en P 
Joosten 

Er werd gesproken over het opnieuw uit te geven 
blad Vrij-Uit, waarvoor het voonwoord reeds klaar 
was 

Verder werd er gehandeld over de utbouw van 
het dienstbetoon, het opvolgen van dossiers door 
de schepenen, de verdere uitbouw van de afdeling 
an de kontakten met het arrondissementeel be
stuur De lldkaarten 1991 werden uitgedeeld aan 
de afgevaardigden van de verschillende deelge
meenten 

Tot slot sprak schepen Joosten uitvoerig over de 
voorbereiding van het kongres in het Casino van 
Beringen-Mijn op zaterdag 27 oktober a s 

ZUIO-AMERIKA 
Ecuador: 
— Umversidad de Cuenca 1 burgerlijk ingenieur 

elektronica voor de funktie van docent-inge-
nieur 

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 m telekommum 
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 m „Installing, calibrating and maintai
ning industnal instmments 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) 
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LEPEL & VORK 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

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

II ffi « M i i l n i l 
HOOFDVERDELER KAAPSE WIJNEN 

— RODE EN WITTE WIJNEN 

— TYPE PORTO (rode en witto) 

— TYPE CHERRY 

— TYPE CHAMPAGNE 

(091) 60 26 27 NELEKOUTER 13 — 9620 ZOTTEGEM 

Taverne „DE BOEMELTREIN" 
Vlaams Huis 

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

VLAAMS HUIS 
'DE ROELAND' 

TEHUIS ALLER VLAMINGEN 

Drank- en spijshuis 
Open van 11 tot 01 uur 

St.-Kwintensberg 48 - 9000 Gent 
Tel. 091/25.16.56 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 
Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
^ JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 
38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

liet ^aliitöbutó 
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 

Ca//^ Z^ JfiM 

SiL M 

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

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

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

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

ten 
Overeinde 8 AS 

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

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

yrtttt^ 
Oerenstraat 13 8690 Alveringem 

tel. 058/288 007 

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

Wij bieden U. 
- 14 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort 
- Fijne Franse keuken, ö. la carte en 8 menu's van 695 fr. tot 1600 fr. 
- Een hart voor de kinderen, eigen speelruimten en aangepaste menu's. 
-Kamer (2 pers.) met uitgebreid ontbijt: vanaf 1750 fr. 
• Eveneens pension en half-pension mogelijkheden. 
- Weekend verblijf. 

"SEMINARIEMOGELUKHEDEN" • conferentiezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur. 

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden: 

Oerenstraat 13 8690 Alveringem tel. 058/288 007 
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UIT DE REGIO 

OOST-
VLAANDEREN 

OKTOBER 

26 WAARSCHOOT: Gespreksavond met Hugo 
Coveliers over Justitia Belgica. Om 20u.15 in 
St.Ghislenuskring, Patronagestraat 3. Org.: VU-
Waarschoot en Dr. Goossenaertskring. 
26 ZELE: Jaarfeest VU-Zete. Zaal Spiegelpalais. 
Prijs 500 fr. Inschrijvingen: Jaak Versohueren, 
Hansevelde 40, tel. 44.63.07. 

NOVEMBER 

6 BELZELE: Maandelijkse hobbyklub van 13u.30 
tot 15u. lichaamsverzorging, van 15 tot 16u. bordu
ren en kantklossen. Org. FW-BelzeJe. 
9 AALST: Arrondissementele hoorvergadering 
leerkrachten in aansluiting van de brochure „Ma
rionet of meester?". Lokaal De IJzer, Vlaanderen-
straat 13, om 20u. 

9 LOKEREN: Minister Sauwens spreekt over zijn 
,,Vervoers- en Verkeersplan". Om 20u. in het 
Kultureel Centrum. Met gelegenheid tot vragen 
stellen. Iedereen van harte welkom. Org.: VU-
Lokeren. 
10 HILLEGEM: Eetfestijn in zaal Oud Gemeente
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. 
10 GENT: Akwareldag. Van 9u.30 tot 16u.30. 
Werken met waterverf. Bij goed weer wordt buiten 
gewerkt. Dit gaat door in Coupere Links 103 te 
GEnt. Info bij Herwig Blockx, lesgever 
(02/532.14.41). Org.: Vlanajo. 
14 BELZELE: Samen met FVV-Gent naar ten
toonstelling Inca-Peru te Brussel. Inschrijven voor 
5/11 bij FW, Bennesteeg 2 te Gent. Vertrek op 9u. 
stip station Gent-Sint-Pieters. 

17 WICHELEN: Jaarlijks bal in zaal De Zwaan, 
Statiestraat. Met Ludwig's Diskoteek. Deuren: 
20U.30. Inkom 100 fr. Kaarten bij bestuursleden. 
Org.: VU-Groot-Wichelen. 

20 SINT-NIKLAAS: Bezoek aan Monique Gros
sen, juweelontwerpster, om 20u. Verzamelen om 
19U.30 aan stadhuis St.Niklaas om samen naar 
Waasmunster (Dorushoeksken 11) te rijden. Bijdra
ge: leden 40 fr., niet-leden 60 fr. Org.: FVV-Sint-
Niklaas. 

WIPPELROCK 
EVERGEM 

De VUJO-Evergem organizeert op 3 november 
om 20u30 in zaal De molen in Evergem-Wippelgem 
het rockfestival Wippelrock. 

Op de affiche staan The Scabs, Ze Nol Z en de 
groep Eye to Eye. Kaarten kosten in voorverkoop 
250 fr en aan de kassa 300 fr. De opbrengst van het 
festival komt ten goede aan de politieke werking 
van de VUJO-groep. 

— OVER TE NEMEN — Dringend over te nemen 
wegens gezondheidsredenen: winkel, met of zon
der stock. Goed gelegen in Molenbeek, dicht bij 
Ring(ulrit 13). Tel. 02/521.45.61. 

VU-HAMME: 
DURMEWATER IS WAARDEVOL 

De projektgroep Zuiver Water van de VU-Hamme 
organizeerde een infovergadering over de aan de 
gang zijnde sluis- en dijkwerken in het Durmege-
bied. Senator Peeters leidde het gesprek. 

Het centrum van Hamme wordt beschermd tegen 
overstromingen door de dijken te verhogen met 
damplanken, vette grond of beton. De Durmedijk 
tussen het Hamse kaaiplein en het pompgemaal 
wordt hersteld. Na d2e winter worden de werken 
doorgetrokken tot de brug in Waasmunster. Ook 
worden de werken aanbesteed voor de dijk tussen 

VU-SCHELDEKANT 
ROUWT 

Op zaterdag 6 oktober is Etienne Vergauwen te 
Rupelmonde begraven. Vele vrienden waren aan
wezig om afscheid te nemen en hem te begeleiden 
naar zijn laatste rustplaats. 

Etienne was één der stichters van de VU-Schel-
dekant, nu 25 jaar geleden. Hij was een Vlaamse 
militant ten tijde dat de VMO nog een Vlaamse 
strijdgroep was, en was één van hen die priester E. 
Verschaeve een rustplaats bezorgden op Vlaamse 
bodem. Etienne was iemand waarop de VU-Schel-
dekant zovele malen kon en mocht beroep doen. 
Als zelfstandige kwam hij vanaf de oprichting van 
de VU vrankweg voor zijn overtuiging uit. 

Om kort te zijn, met Etienne verliest de VU één 
van zijn wroetende peilers aan de Scheldekant. 

Daarom danken wij hem voor dat grote deel van 
zijn leven dat hij zonder wikken of wegen ter 
beschikking heeft gesteld van de VU en Vlaande
ren. 

Etienne, samen met uw vrouwtje Beata rouwen 
wij om uw verscheiden. 

Vaarwel broeder. 

R. de Roeck 

de Oude Brug en de Stationsbrug in Lokeren. 
Temse komt volgend jaar aan de beurt zodat het 
Sigma-plan over de ganse Durme-lijn uitgevoerd 
wordt. 

Het uitbaggeren van de Durme en Oude Durme 
wordt als onvoldoende beschouwd. 

Paul Durinck van de BNVR en afgevaardigde van 
de vzw Durme opende de diskussie rond de kwali
teit van het Durmewater. Het voorstel van VU-
raadsiid An Geerinck tot kleinschalige biologische 
waterzuivering door aanplanting van rietvelden aan 
het toevoerbekken werd als niet haalbaar bestem
peld, het Polderbestuur neemt zich wel voor dit te 
realizeren aan de beek De Geul In het natuurgebied 
De Bunt. 

De diepste bekommernis gaat uit naar de kwali
teit van het Durmewater. De VU-projektgroep wil dit 
als centraal aandachtspunt stellen in haar verdere 
werking. 

MINISTER SAUWENS 
KOMT NAAR 
LOKEREN 

Vrijdag 9 november is minister Sauwens te gast 
in Lokeren. Om 19u.30 wordt hij ontvangen op het 
stadhuis en om 20u. spreekt hij in het Kultureel 
Centrum over zijn „Vervoers- en Verkeersplan". 

De minister zal niet alleen toelichting geven bij de 
dossiers die de streek speciaal aanbelangen maar 
tevens zal een blik geworpen worden op het beleid 
voor de zwakke weggebruiker en een doorlichting 
gebracht worden van de plaatselijke situatie van 
het openbaar vervoer. 

Daarnaast krijgen de aanwezigen ruimchoots de 
gelegenheid tot vragen stellen. 

Iedereen is van harte welkom. 
De afdeling Lokeren verwacht alle belangstellen

den uit de regio, gaande van Sint-Niklaas en 
Dendermonde tot en met Lochristi en Wachtebeke. 
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UIT DE REGIO 

WEST-VLAANDEREN 
OKTOBER 
26 IZEGEM: Zaal Ter Maerel, Roeselaarsestraat 
om 19u 30 De mandatarissen nodigen uit , leden
avond met evaluatie gemeentelijke politiek Erege-
ast Jan Loones Org VU-lzegem 
27 lEPER: Op bezoek bij De Dolle Brouwers te 
Esen met Vlaamse Vrouwenvereniging leper Info 
057/20 24 68 
28 ROESELARE: Kaartersklub 't Leeuwke, om 
10u 
31 VEURNE: Taal en Kuituur in het Vlaanderen 
van de toekomst Zal er na 2000 nog Nederlands 
gesproken worden' Gespreksnamiddag door Wil-
fried Vandaele, in de St Jansstudio van het Bis
schoppelijk Kollege, Houtmarkt, om 14u 30 Deel
name 50 fr Org VWG 

NOVEMBER 
18 ROESELARE: Inhaalkaarting om 10u in 't 
Leeuwke Org Kaartersklub 't Leeuwke 
21 ROESELARE: Herfstwandeling „In het Sterre-
bos" Alle kinderen welkom Afspraak om 14u in't 
Leeuwke, H Verrieststr 4 Eventueel laarzen mee
brengen Prijs 20 fr pp Org Vlanajo-West-
Vlaanderen 

AKTIEF EN 
WAAKZAAM IN 
DAMME 

Nu de lange hete zomer definitief voorbij is zijn 
ook de vu-bestuursleden van de Uilenspiegelstad 
terug de wakkere burgers van weleer De maande
lijkse bestuursvergaderingen met de overvolle 
agendapunten zi|n dé ontmoetingsmomenten bij 
uitstek om het huidig beleid te beoordelen en 
desnoods alternatief bij te sturen Ons raadslid dhr 
J Millecam laat mets onverlet om de CVP-meerder-
heid op hun minder fraaie kantjes te wijzen 

Steeds bieden wij het alternatief maar meestal is 
dit voor dovemansoren bestemd VU-Damme zal 
echter nooit ophouden te pleiten voor een eerlijke, 
propere handen- en bewust volksgerichte politiek 

In de voorbije maanden waren wij de pleitbezor
gers ter oprichting van een 11-julikomitee Samen 
met de kuituurminnende Damse verenigingen wil
len WIJ het Vlaams hoogfeest een waardiger gestal
te geven i p v het hipokriete, arm en eigengereid 
feestgerommel van vele jaren' Ongelooflijk maar 
waar minister Coens vond ons idee helemaal met 
slecht Waarop wachten we dan nog'' Op het 
signaal van de schepen van Kultuur"? 

En dat men in Damme wel kaas eet, weet bijna 
gans Europa maar dat men nog geen kaas gegeten 
heeft van een biblioteekwezen is toch vermeldens
waardiger Vandaar onze aanstaande interpellatie 
in de gemeenteraad ter uitvoering van het biblio-
teekdekreet Jawel Vlaanderen zo springt men 
hier om met het Boekenwezen' 

Hoog bezoek staat ons nog te wachten i We 
organiseren op 29 november in de zaal Carina te 
Moerkerke-Damme een hoorzitting met minister 
Sauwens over de regionale verkeers- en openbare 
werken-politiek Zegge het voort maar vergeet ons 
ledenfeest met op 24 november rond Kaas en Wijn 
Een gezellige herfstavond verzekerd 

De onderwijsbrochure ,,Marionet of Meester''" 
krijgt ook hier een warm onthaal — ook bij niet-
partijleden Ook dit is een ruggesteuntje bij ons 
plaatselijk werk 

WIJZIGINGEN IN WESTVLAAMSE 
PROVINCIERAAD 

Op 1 oktober nam Maurits Zwaenepoel, oud-
burgemeester van Gistel, afscheid als provincie
raadslid Gedurende meerdere jaren leidde de 
minzame N^aurits de VU-fraktie Nog in het voorjaar 
werd Maurits Zwaenepoel gehuldigd omwille van 
zijn 25 jaar lidmaatschap van de Westvlaamse 
provincieraad Maurits behoorde tot de allereerste 
lichting VU-provincieraadsleden die in 1965 hun 
intrede deden te Brugge Ongetwijfeld was hij 
gedurende een kwarteeuw een boegbeeld in de 
provincieraad, of zoals zelfs de Voorzitter van de 
Westvlaamse provincieraad, Henri d'Udekem d'A-
coz het stelde „Met Maurits verliezen wiij één van 
onze emmentste leden" 

NIEUWE GEZICHTEN 

Maurits Zwaenepoel wordt in de Westvlaamse 
Provincieraad opgevolgd door de Oostendse arts 
Kris Lambert Het is geen onbekend gezicht in de 
Westvlaamse raad vermits hij voorheen reeds zes
tien jaren zetelde als provincieraadslid De VU-
fraktie rekent op Kris Lambert om de rol van Maurits 
Zwaenepoel als wijs en ervaren man over te ne
men Kris wordt ook voorzitter van de derde kom
missie die zich o m over de Westvlaamse begro
ting buigt 

De Brugse kinderarts, dr Jos Speybrouck werd 
door de VU-fraktie aangeduid als ondervoorzitter 
van de Westvlaamse provincieraad De fraktie had 
er aan gehouden deze funktie voor te behouden 
aan een ouder raadslid 

De Oostrozebeekse burgemeester Lieven De-
medts, sedert begin vorig jaar provincieraadslid in 
opvolging van de huidige arrondissementskommis-
sans LUC Derammelaere werd aangeduid als de 
nieuwe VU-fraktieleider De 37-jarige advokaat ze
telt eveneens in de begrotingskommissie 

GRENSWIJZIGING 

Intussen gmg op 9 oktober de openingszitting 
van de Westvlaamse provincieraad van start De 

raad diende advies te verlenen inzake het wetsont
werp dat de Zeebrugse voorhaven bij het grondge
bied Brugge zou voegen Tot dusver was deze zone 
een fiskaal paradijs Rond deze tematiek was reeds 
heel wat te doen de 230 ha die door de aanleg van 
de Zeebrugse voorhaven werden gewonnen op de 
zee werden door de enen als Vlaams, door de 
anderen als Belgisch grondgebied beschouwd De 
VU-fraktie, die de mening toegedaan is dat het 
gewonnen land tot Vlaanderen behoort, advizeerde 
dan ook het voorontwerp in de gunstige zin 

GESLAAGD 
JONGERENKONTAKT 
TE KORTRIJK 

De VU-Kortrijk organiseerde in de Oude Dekenij 
te Kortrijk een jongerenkontakt op zaterdag 20 
oktober j I 

Een tweehonderd uitnodigingen werden verzon
den Een vijfentwintig jongeren gingen op de uitno
diging in Een vijftiental liet zich verontschuldigen 

De diskussie in groepen met Herman Lauwers, 
Rob Geeraerts, Hugo Coveliers en Geert Lambert 
[VUJO) was geanimeerd De aanwezigen werden 
(/ergast op een natje en een droogje ledereen was 
opgetogen over het welslagen van de avond Zeven 
jongeren verklaarden zich bereid toe te treden tot 
de VUJO-kern Hun eerste bijeenkomst is gepland 
rond half-november 

Vanwege het VU-bestuur Kortrijk kunnen zij 
rekenen op alle mogelijke simpatie en steun 

Staf Beelen, arr. voorzitter 

OPROEP AAN ALLE 
GEMEENTEMANDATARISSEN EN 
GEÏNTERESSEERDEN 

Minister Johan Sauwens organiseert een breed nfiaatschappelijk 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 het 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 naar de 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 
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UNIVERSITAIRE INTEELT 
De problematiek van de achterstand van 

de perifere gebieden in Vlaanderen op het 
vlak van de universitaire participatie wordt 
niet gediend met spreiding en vermenigvuldi
ging van kandidaturen. 

Met moet in West-Vlaanderen en/of in 
Limburg gewoond en gewerkt hebben om te 
weten hoe erg vaak mensen en autoriteiten 
er op zichzelf gekeerd zijn, welke beperkin
gen dat inhoudt voor de breed-maatschappe-
lijke ontwikkeling van de betrokken streken 
— wat geregeld vertaald wordt in bekrompen 
toestanden van bedenkelijk niveau. 

Geef de jonge mensen uit deze regio's 
daarom een universitair en universeel bad — 
van een volledige cyklus — in een instelling, 
waar een inbreng bestaat uit alle streken en 
middens van het land, alsmede met een 
volledige infrastruktuur. Schaf daarom zo 
vlug mogelijk deze lokale universitaire ge-
meenschapjes af, vrant inteelt haalt het er op 
horizonverruiming. Vraag maar eens wat 
volwaardige RUG- en KUL-studenten den
ken over de clangeest van de Diepenbeekse 
en Kulakse iicentiestudenten! In het be
roepsleven ervaart men dit onderscheid trou
wens eveneens. 

De kwantitatieve achterstand in de perifere 
regio's in Vlaanderen, waar afstanden echt 
geen afstanden zijn, kan zonodig sociaal 
gekorrigeerd worden. De kwaliteit van de 
opleiding is evenwel primordiaal en daarop 
wordt geen antwoord gegeven in Diepen
beek of Kortrijk, alle goede eksamenresulta-
ten ten spijt. 

Afschaffing van deze centra komt budget
tair ook goed uit. En hierop dienen de vol
waardige universiteiten aan te sluiten door 
rationalisatie en taakverdeling. 

E.L., Brugge 

VOOR ONS GEEN 
SEPARATISME 

Met belangstelling lees ik geregeld uw 
zeer interessant blad. De inzet van de Volks
unie voor de Duitstalige gemeenschap is van 
bij haar ontstaan steeds zeer groot geweest. 
Het samenwerkingsakkoord tussen de 
Volksunie en de Partei der Deutschsprachi-
gen Belgier, gesloten in februari 1990, is 
betekenisvol. Dank daarvoor! Ook voor het 
dagelijkse werk van drs. Wim Jorissen zali
ger en nu o.m. dat van senator Willy Kuij-
pers. 

Twee vragen nu: 
1. Kan er niet geregeld in uw blad een 

rubriek verschijnen over het Duitstalige leven 
in de 9 gemeenten van Eupen + Sankt-Vith 
en in deze rond het Luxemburgs Aarlen-
Arel? 

2. De VU bij monde van senator Hans De 
Belder heeft zich terecht en goed genuan
ceerd verzet tegen het stemrecht voor bui

tenlanders in de Belgische staat zoals de EG 
dat voorschrijft. Wij begrijpen dat VU-stand-
punt meer dan goed i.v.m. Brussel-19 en 
voor Vlaams-Brabant. Maar voor Voeren met 
zijn vele ingeweken Nederlanders en het 
Duitstalig gebied met zijn vele Duitsers (bv. 
ong. 40 in Raeren) ware dit een goede zaak. 
Nog iets. 

In Vlaanderen en het Duitstalig gebied 
trekken de leerkrachten niet de straat op. 
Dank zij de federalisering hebben wij geld 
voorhanden om eindelijk onze eigen leer
krachten te betalen. Dank zij begrotingsmi
nister Hugo Schiltz verdubbelde onze begro
ting met daarin dus de financiële mogelijkhe
den om eindelijk ons Duitstalig ondenwijs en 
die kuituur voor de toekomst veilig te stellen. 
Af en toe horen we in Vlaanderen separatisti
sche kreten. Voor ons in het Duitstalig ge
bied zou dat katastrofaal zijn. Meer dan ooit 
zouden wij dan opnieuw volop gekoloniseerd 
worden door Wallonië — net als Brussel-19. 

H.K., Raeren 

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

PAPIER HIER! 
In WIJ van 19 oktober j. l . vraagt lezer Kris 

Christiaens of lezers weet hebben van een 
gemeentebelasting op de verspreiding van 
reklamebladen. 

Het stadsbestuur van Brugge heeft een 
dergelijke belasting willen invoeren doch de 
provinciale overheid heeft deze belasting 
niet goedgekeurd. Een hondenpoepbelas-
ting is wellicht nog dringender! 

Fernand Vandamme, Brugge 

GRAMMENS (1) 
De lezersbrief van Mark Grammens in WIJ 

(19 okt. j.l.) heb ik met stijgende verbazing 
gelezen. Waarom heeft hij die verduidelijkin
gen niet kunnen aanbrengen in de tekst van 
zijn pamfletaire DF-brochure „Gedaan met 
geven en toegeven" ? Waarom iaat hij dat na 
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wanneer hij een vraaggesprek weggeeft? En 
— nog sterker — waarom doet hij zo plat-
demagogisch wanneer hij voor een gehoor 
staat te spreken. Die ene lezersbrief — die in 
feite neerkomt op gas terug nemen — vervalt 
in het niet bij zijn talrijke uitspraken elders. Ik 
kan in ieder geval verzekeren dat heel veel 
van zijn lezers en toehoorders behoorlijk 
geschrokken zijn omdat Grammens de 
„kompromislozen" opjut. Waar moet dat 
naartoe? Straatgeweld? Een versterking van 
de antidemokratische groepjes die er helaas 
ook nog zijn? Met als uiteindelijk resultaat: 
het opblazen van de huidige staatshervor
ming en de kans dat weer enkelen in Vlaan
deren vanuit een zekere schrikreaktie het 
volksnationalisme/federalisme gaan afwijzen 
en de zoveelste Vlaamse (?) ,,groupuscule" 
te vormen! Grammens' ondoordachte uit
spraken zijn niet van aard om het federalis
me als enige staatshervormende techniek en 
filosofie die het samenleven van meerdere 
volkeren op vreedzame wijze mogelijk 
maakt, te bevorderen. Zeker met het oog op 
de toekomst van Europa is zijn anti-federalis
tisch gestook ronduit misdadig te noemen. 
Spijtig dat het Davidsfonds zoiets in de hand 
werkt. 

H.T., Paal 

GRAMMENS (2) 
Vierenveertig jaar geleden werd op het 

Liedtsplein in Schaarbeek één van de eerste 
VU-vergaderingen gehouden. Eén van de 
sprekers maakte gebruik van de hem gebo
den kans om stoere taal te spreken. Hij eiste 
amnestie (nu!) en vroeg dat de vergadering 
een telegram zou sturen naar de koning. Er 
waren aanwezigen die recht sprongen van 
geestdrift. In 1946 dus! 

Op 8 oktober 1990 j. l . heeft Grammens ook 
geestdrift geoogst door zijn onrealistische 
eisen. 

Professor Geyl maakte ooit een portret van 
Joris van Severen. Hij noemde hem wereld
vreemd en sterk in abstrakte redevoeringen 
en uitspraken. Dat tekent ook Mark Gram
mens. 

Bij zijn uitspraken houdt hij nooit rekening 
met de aard van zijn volk of met feitelijke 
zekerheden en hindernissen. 

Wat de feiten betreft, waarmee Grammens 
geen rekening wil houden, moet de grendel
grondwet van 1970 genoemd worden. Mark 
Grammens schermt met onze politieke meer
derheid. Nergens hoor ik hem rekening hou
den met het verlies voor altijd van die meer
derheid. Alleen de Volksunie heeft die 
schande bestreden. 

Waarom moet deze partij door Mark Gram
mens openlijk worden aangevallen en in het 
geniep door een deel van de CVP-gezinde 
Vlaamse beweging? 

Die vraag moet beantwoord worden door 
de verantwoordelijken van Vlaanderen 90 en 
door de hoogstaande leiders van de hele 
Vlaamse beweging. 

F. Habltans, Schaarbeek 
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WEDERWOORD 

HET EINDE VAN 
DE WERELD 

RECHTZEÏÏING 

Het weekblad WIJ schrijft maar steeds 
over de inwijkelingen (migranten) Maar weet 
gij wel zeker wat er hier gebeurd'' Ik geloof 
het met 

Hun mannen hebben hier allemaal 2,3 of 4 
vrouwen Hier met ver vandaan is er een met 
3 vrouwen en 12 kinderen In den beginne is 
hij wat gaan werken maar nu werkt hij met 
meer, hij speelt gans de dag kaart in café En 
zo zijn er hier met hopen 

De huizen die ze huren zijn m korte tijd 
krotwoningen vol vuiligheid In de straten 
waar veel vreemdelingen wonen is het zo vuil 
dat geen Belg er meer in gaat 

Dan moeten wij ons op de koop toe nog 
laten bestelen en overslaan De meeste 
mensen durven met meer naar Brussel gaan 
en met reden 

En wat hebben wij in hun land te zeggen' 
Niets of ge vliegt daar den bak in of ze maken 
u kapot 

Al ons geld gaat naar die vreemden en 
onze oudjes hier die staan in de kou met een 
klem pensioentje Het is wraakroepend En 
de overheid hier die geeft zich zelf maar 
opslag En de V U ' Die reageert niefi 

De mensen en de wereld zijn rot en de 
slechtsten staan van boven Maar wat zitten 
ZIJ daarmee i n ' Mooie beloften, 't is al 

De wereld loopt op haar einde, dat is de 
schuld van de mensen nogmaals 

Dan zal het voor rijk en arm gelijk zijn 
Naar ik verneem zijt gij toch ook kristen 
mensen 

V. De Dobbeleer, Meise 

In de brief „Volharden" van dhr Omar 
Waegeman uit Wemmei (WIJ, 19 okt j I) is 
een storende fout geslopen, waarvoor de 
redaktie zich bij de steller verontschuldigt 
BIJ deze geven we dan ook de korrekte 
paragraaf ,,Zeifverheer1ijkende inkwisitie-
mentaliteit die aanslaat bij simpelen en mis
noegden, remt de opgang in de nabijheid 
van het doel 

Volharden vrienden, alleen uw werk heeft 
reeds onverhoopte vruchten afgeworpen 

Red. WIJ 

VERNEDEREND 
In de pers lezen we hoe het Vlaams Blok 

zich sjagrijmg keert tegen het feit dat politici 
aan TV-speiprogramma's deelnemen Te
vens wil het zich opwerpen als „stem van de 
zwijgende meerderheid" Hierbij wat kom-
mentaar Op dinsdag 16 oktober 1990 ging 
de feestzitting 10 jaar Vlaamse Raad door 
Het geroep en pretentieus lachen van de 3 
Vlaams Blok-gekozenen met de onbenullige, 
vernederende toespraak van de heer Anne-
mans heeft mijlen ver weg van de „zwijgen
de meerderheid" 

Dit alles, wat ik zag en hoorde van deze 
heren ligt beneden ieder moreel en intellek-
tueel peil van 't banaalste TV-spelprogram-
ma dus 

S.M., Kessel-Lo 

— GEZOCHT — 20-jarige jonge dame, afstudeerd 
aan Hoger Instituut voor Tuinbouw en Scheikunde 
afd farmaceutische chemie, specialisatie bioche
mie, zoekt betrekking als laborante Voor inlichtin
gen zich wenden tot senator dr J Valkeniers, tel 
02/56916 04 

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 WlJ-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 
G WIJ komt nooit op vrijdag aan 
D 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 
Barrikadenplein 12 
1000 Brussel 

Dank voor de medewerking i 

VUJO AAN DE 
UNIVERSiïEITEN 

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

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

Een geslaagde universitaire werking kan 
pas echt een sukses zijn indien gans het VU-
kader meewerkt bij het zoeken van medewer
kers leden en 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, Mettewlelaan 
77 bus 40 te 1080 Bmssel (02/465.03.85). 

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

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

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 lot senator dr J Valkeniers 
tel 02/56916 04 

— GEZOCHT — Vraagt dringend werk kinderver
zorgster (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 — 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) 

— GEZOCHT — 21 -jarige juffrouw met opleiding 
A2 Elektronika, aktueel RVA-stagiaire m mm 
Vlaamse Gemeenschap, ervaring daktylogratie en 
tekstveniverking, 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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© WILLY 
MICHIELS 

MAKELAAR IN VERZEKERINGEN 
Torleylaan 51 • 1511 HUIZINGEN 

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

Waar Vlamingen meer dan thuis zijn 

Houtzagerij 

DE ROOSE N.V. 
Algemene hout- en platenhandel 

Schaverij 
AFD NINOVE - 9400 

Steenweg naar Aalst 496 
Tel 053-66 83 86 

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

054 33 11 49 

- BINNENHUISINRICHTING 
- SIERSCHOUWEN 
- MEUBELEN - STOFFEN 
- BEHANG 

Kazernestraat 39 
9620 ZOTTEGEM 091/60.13.37 

BLOEMEN ROUWKRANSEN 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

ï ETRA PVBA 

w | ^ HEIHOEFSEWEG 1 
• y ^ 2520 EDEGEM 
^ 4 ^ Tel 03/457 23 89 

KEUKENS-SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 240, TERNAT 

Tel. 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

* .4 LUNOR-BENELUX 

ATOOMSCHUILKELDERS 
RAMPENKELDERS 

OOK VOOR ZELFBOUWERS 
Gentsesteenweg 5 
9410 ERPE-Mere 

053/80.54.56 
BEZOEK ONZE KIJKKELDERS 
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BON 
1000 fr 

bij aankoop van 5 000,- fr 
Deze bon is met combineerbaar 
met andere kortingen 
Deze bon is geldig van 1 november 
tot 30 november 1990 

Naam: 

Straat: 
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