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AANBEVOLEN HUIZEN 

NV BERT Cars en Trucks 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Tel.: 02/582.13.12 
02/582.04.10 

Verdeler 
VOLKSWAGEN - AUDI - PORSCHE 924-944 
Diensten: verhuring lange termijn: D'IETEREN LEASE 

i<orte termijn: AVIS 
Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie 

TE HUUR VOOR UW VAKANTIE 
AAN ZEE: 

moderne app. en villa's 
in alle prijsklassen 

Gratis catalogus op aanvraag 

058-51.26.29 
Leopold II laan 205 

8670 OOSTDUINKERKE . 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

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

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

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

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 Cortler 
02/428.69.84 

FRANSSENS OPTIEK; 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

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

% 

nv de winne-fabrisac 

/ migrostraat 1S8 
, / B 9200 sohoonaarde 

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

drukkerij 

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

^ DEVRIESE 
woonveftlchting 

baan bruf(ge oostkamp 
^ 0S0 5S--I0-» 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

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

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhulzen 6, Erpe 
Nieuw telefoonnummer: 

053/80.10.09 

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



EERST DIT 

HET KRIJT 

E
R blijft deze regering werl<elijl< niets gespaard. Het 
ene incident volgt het andere op. Buitenlands blijft 
het kabinet geplaagd door Zaire, de Golfkrisis en 
Rwanda. Dit internationale kluwen werpt schadu
wen op de binnenlandse politiek, politici doen 
krasse uitspraken aan mekaars adres. Zij vergeten 
daarbij blijkbaar dat ze door de bevolking naar de 
Wetstraat zijn gestuurd om te besturen en niet om te 
kletsen. 

Ondertussen blijft het wachten op de verdere 
afwerking van de staatshervorming. De moeilijk in toom te 
houden federale begroting maakt niet alleen de minister van 
Begroting Hugo Schiltz bezorgd. Hij dringt terecht aan op een 
vervroegde begrotingskontrole. Ook de burger maakt zich 
zorgen. Nu reeds hebben studiediensten van financiële 
instellingen berekend dat de Golfkrisis de gezinnen met zo'n 
dikke 15.000 fr. extra zal belasten. De franstaligen geraken 
niet uit hun ondenwijsmizerie en pogen als van oudsher hun 
problemen op de nationale schatkist af te wentelen. Aan het 
migrantenvraagstuk wordt behalve veel studiewerk weinig 
konkreets gedaan. 

Daar bovenop wordt de regering geplaagd door het beken-
draken van Gladio, een internationaal 
vertakt militair inlichtingennet waarin 
het ABL een rol speelt(de). 

Het is allemaal weinig fraai. Boven
dien speelt een bepaalde pers een 
onsmakelijke rol door te stellen dat 
Wilfried IVIartens de Wetstraat moe is 
en dat hij zelfs „deze ploeg niet wilde". 
Het is onze overtuiging dat dergelijk 
geschrijf niet ernstig is en dat men 
eigenlijk liever ziet dat dit kabinet zo 
vlug mogelijk verdwijnt. Is dat de be
doeling? Waarom heeft men dan de 
moed niet het duidelijk te zeggen en 
met een alternatief voor de dag te 
komen? 

Na woord en wedenwoord gehoord te hebben kunnen wij 
ons niet van de indruk ontdoen dat sommige verkozenen van 
de Wetstraat spelletjes aan het spelen zijn. Deze zouden hen 
wel eens zuur kunnen opbreken. Zo'n gekibbel brengt boven
dien geen zoden aan de dijk en lost de problemen niet op. 
Neem nu de Golf. 

Het is goed er voor te ijveren dat Europa als één blok naar 
Bagdad reist om de gegijzelden vrij te krijgen, maar met de 
handen in de schoot blijven zitten lost ook niets op. De 
ontgoocheling en de woede van de gevangenen van Saddam 
Hoessein zijn begrijpelijk, vooral als zij zien dat andere 
gegijzelden wél naar huis .kunnen. De mooipraterij van de 
minister van Buitenlandse Zaken begint op de zenuwen te 
werken. Het is, ook voor een politikus, geen oneer te 
bekennen wanneer eerlijke pogingen zijn mislukt, beter dan 
zich te verstoppen achter „geheime diplomatie". 

De tijd dringt in de Golf, zeker nu in de VS de verkiezingen 
achter de rug zijn en „maneuvers" worden afgekondigd. Laat 
ons hopen dat het morgen niet te laat zal zijn om een 
parlementaire afvaardiging naar Bagdad te sturen. 

Ondertussen kan dit land op Europees vlak het initiatief 
nemen om voor het Midden-Oosten een globale en duurzame 
regeling na te streven. Een internationale konferentie over de 
regio, zoals gepland, kan niet langer op zich laten wachten. 
De vraagstukken liggen er voor het rapen: het bestaansrecht 
van het Palestijnse volk, de veiligheid van Israël, de wederop
bouw van Libanon... 

Europa heeft er alle belang bij dat het met de buren tot een 
georganizeerde ekonomische solidariteit komt. Binnen de 
Arabische wereld moet gestreefd worden naar een rechtvaar
diger verdeling van de rijkdom en een grotere demokratize-
ring van de regimes. Een Euro-Arabische bank, naar het 
voorbeeld van de Europese bank voor Oost-Europa, kan de 
Arabische landen op weg helpen naar die demokratizering, 
de noodzakelijke stap naar welvaart en welzijn. 

Dit land kan, hoe nietig het op de wereldkaart ook is, een rol 
spelen door onophoudelijk aan te dringen opdat Europa 
initiatieven neemt om met het Midden-Oosten door samen

werking tot vrede te komen. 
Zo'n politiek begint hier, in de Wet

straat, en is waardevoller dan het ge
makkelijke gekibbel van de voorbije 
dagen. Wanneer politici de jongste tijd 
door allerlei zaken weer in opspraak 
zijn gekomen en zo de burgers nog 
meer van de politiek doen walgen is dat 
hun eigen schuld. Dat een geheim als 
Gladio zo lang verborgen kon blijven 
kan niet anders dan dat het gedekt 
werd door de opeenvolgende ministers 
van Landsverdediging. Ook al beweren 
zij van niets te weten. 

Het is goed dat de VU Vlaamse Vrije 
Demol<raten in beide dossiers haar 

stem heeft laten horen. De zaak Gladio moet door een 
onafhankelijke kommissie uitgespit worden, de partij heeft de 
lijnen aangetoond waarlangs dit onderzoek het best kan 
gebeuren. Na alles wat wij aan onopgeloste geheimdoenerij 
en leed rond banditisme en terrorisme hebben meegemaakt 
wordt het meer dan tijd dat duidelijkheid komt in deze onfrisse 
dossiers. 

De politieke wereld staat bij de bevolking meer dan ooit in 
het krijt, daarom moet zij haar beloften nakomen in zonder
heid wat de staatshervorming en het herstelbeleid betreft. Bij 
de behandeling van de vele andere, ook buitenlandse, 
dossiers moet zij het algemeen belang dienen en alle 
elektorale spelletjes achterwege laten. De demokratie die wij 
met zijn allen voorstaan is dode letter wanneer dit niet 
gebeurt. 

Maurits Van Liedekerke 
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INHOUD 
7 

De gijzelaars in lral< worden 
ongeduldig. Frans Ampe ver
weet minister Eyskens niets 
te doen om hen vrij te krijgen. 

9 In de Kamer vond het begro
tingsdebat plaats. VU-fraktie-
leider H. Candries hield een 
op alle banken opgemerkte 

tussenkomst. 

11 De Vrije Universiteit van 
Amsterdam kondigde aan 
haar fakulteit Fries te zul
len sluiten. 

^ f^ Band, de vereniging van 
I ^ de Vlamingen in Wallo-
I ^ ^ nië, hield onlangs haar 

32ste kongres. Wanneer 
wordt er werk gemaakt van een 
Vlaams-Waals kultureel uitwisse
lingsakkoord? 

ÉÊ f\ ^'^'^''é Geens reisde naar 
J « Rwanda om de onrust 
I ^ ^ over de Belgische ontwik-

kelingsprojekten ter 
plaatse weg te nemen. 

^ ^ De vrouwenbeweging 
I / l staat voor een aantal 
I " f oude en een aantal nieu

we uitdagingen, zo bleek 
op de jaarlijkse Vrouwendag. 

^ • • „Sommigen weten blijk-
J 1 % baar niet meer waar Voe-
I ^ ren ligt", klaagt VU-ge-

meenteraadslid Jean 
Duysens. De pacifikatie in Voeren, 
een uitgebreide reportage. 

In een korte tijd groeide 
Voeren uit tot een waar 
onderwijscentrum. 17 

^ f^ Voeren vormt een echte 
I % l P'^tt^'si^dsgemeenschap 
I ^ met veel natuurschoon, 

rustige dorpskernen en 
heel wat bezienswaardigheden. 
Toeristische troeven bij de vleet. 

0^ j l De Vlaamse regering 
M I heeft nu de voogdij over 

^ ^ I Voeren. Een balans en 
een gesprek met Vlaams 

VU-minister Sauwens. 

f\ M '^^^ ^^ vergeten 25ste 
M Ê\ verjaardag van de ,,Belgi-

^ ^ f sche" revolutie tot de 
Grievenkommissie van 

1856 leidde. 

^ ^ ^ Het milieubeleidsplan 
M\L van minister Kelchter-

^ ^ \ f mans wordt binnenkort 
besproken in de Vlaamse 

Raad. De VU-Milieucel maakte 
reeds een balans op. 

f\ t \ ^^ ^^^ '̂̂ '̂  '^^'^^ \QVXQ 
« I l draait de platenproduktie 

^ ^ ^ ^ weer op volle toeren, ook 
in Vlaanderen, zoals Gui

de Belcanto en Soulsister aanto
nen. 

f\ (t\ ^^^^ voetballegenden 
^ J namen in dezelfde week 

^ ^ ^ ^ afscheid van de aktieve 
voetbalsport: de Brazi

liaan Pele en de Vlaming Jean-
Marie Pfaff. 

(omslagfoto Rik Palmans) 
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DOORDEWEEKS 

De Franse scholieren kwamen massaal op straat om hun eisen voor beter 
onderwijs, tegen overbevolkte klassen en voor meer veiligheid op de middel
bare scholen kracht bij te zetten. Een honderdtal jonge vandalen liet de 
manifestatie echter uit de hand lopen. Het feit dat het geweld veroorzaakt 
werd door georganiseerde groepen die vooral uit jonge zwarten en Noordafri-
Ikanen bestonden maakt de zaak in Frankrijk politiek delikaat. Het protest bij de 
scholieren brak vorige maand los met stakingen nadat een meisje in de 
toiletten van een school door verscheidene medescholieren verkracht werd, 
en na aanvallen op leerkrachten. De Franse minister van Onderwijs Jospin 
kondigde reeds aan dat het budget voor onderwijs volgend jaar met 9% zal 
verhoogd worden. (foto ap) 

BRUSSEL 
LOSGELATEN? 

Gemeenschapsminister Weckx (CVP) voor 
Brusselse aangelegenheden heeft een on
derzoek laten uitvoeren naar het imago van 
Brussel bij de Vlamingen. Die peiling leverde 
enkele ophefmakende resultaten op. De Vla
mingen beschouwen Brussel zeker niet als 
hoofdstad van de Vlaamse gemeenschap. 
Meer dan de helft van de Vlamingen komt 
trouwens zelden of nooit naar Brussel. 

De Vlamingen hebben geen hoge dunk 
van Brussel: teveel vreemdelingen, teveel 
verkrotting, teveel misdadigheid, te duur, 
teveel problemen, een ongezonde stad. De 
Brusselse Vlamingen liggen bij de Vlamin
gen wel in de bovenste schuif: ze zijn fier, 
trekken hun plan, zijn vriendelijk, en werken 
hard. 

De studie heeft alvast het voordeel aan te 
tonen dat er voor Weckx, maar ook voor de 
Vlamingen in Brussel en de Vlaamse be
windsvoerders in onze hoofdstad nog heel 
wat werk op de planken ligt. Wie dat al langer 
dan vandaag weet is VU-staatssekretaris in 
de hoofdstedelijke eksekutieve Vic Anciaux. 
Met zijn initiatief om bezoeken aan Brussel te 
organiseren slaagde Anciaux er In bij heel 
wat VU-mlIitanten Brussel te laten kennen 
als een aangename, boeiende en bruisende 
stad waar Vlamingen thuis zijn. Anciaux wil 
dit initiatief ook opentrekken naar minder 
overtuigde Vlamingen buiten het VU-kader. 

Op initiatief van Anciaux wordt er ook aan 
een tv-spotje gewerkt dat de Vlamingen er
toe moet aanzetten om in Brussel steeds en 
overal Nederlands te spreken. Want, spijtig 
genoeg, nog steeds niet alle Vlamingen spre
ken in hun hoofdstad steeds en overal Ne
derlands. 

SOCIAAL AKKOORD 
Uiteindelijk kwamen de sociale partners 

toch nog tot een interprofessioneel akkoord 
voor de meer dan 2 miljoen werknemers uit 
de privésektor voor 1991-1992. Dat gebeur
de na een nachtelijke onderhandelingsronde 
tussen vakbonden en patroons, die beide 
wilden voorkomen dat de regering diende in 
te grijpen. Zoals achteraf letterlijk verklaard 
werd, de sociale partners gaan er prat op, 
wat ze zelf doen, beter te doen. Het heeft 
alleen wat lang (ruim drie maanden) ge
duurd. 

Wat ze dan wel beter deden? Het zwan
gerschapsverlof bvb. wordt verlengd met een 
week, er komt in '92 een dubbel betaalde 
vakantiedag bij, het minimumloon wordt ver
hoogd, er komt een hogere vergoeding voor 
de oudere werklozen van 50 tot 55 jaar, en 
het aandeel dat werkgevers uittrekken voor 
voor opleiding en tewerkstelling van rlsiko-
groepen wordt opgetrokken van 0,18% tot 
0,25% van de loonuitgaven. Er is ook goed 
nieuws voor toekomstige vaders: zij krijgen 
een bijkomende dag klein verlet bij de ge
boorte of de adoptie van een kind. 

11.11.11: ER IS... 
De 25ste 11.11.11-aktie van het Nationaal 

Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking 
(NCOS) is een sukses geworden. De op
brengst leverde waarschijnlijk evenveel of 
zelfs meer op als het afgelopen jaar, dat 
reeds alle rekords brak. Aan de 11.11.11-
aktie werken nu zo'n 25.000 vrijwilligers 
mee, waaronder talloze VU-mandatarissen, -
kaderleden en -militanten. 

Toch is er een betreurenswaardig kantje 
aan de aktie. In interviews verklaarden 
NCOS-verantwoordelijken, o.m. nationaal 
11.11.11-koördinator Leo Leys dat er op 
politiek vlak nog niets veranderd is. Na 
afloop van het partijbestuur nam voorzitter 
Gabriels hiervan zeer formeel afstand. 

Volgens de VU Vlaamse Vrije Demokreten 
is integendeel fundamenteel en heel wat 
veranderd. Gabriels verwees naarde resulta
ten die minister van Ontwikkelingssamen
werking André Geens wist te verwezenlijken. 
De lovende woorden die de OESO Geens in 
een recent rapport toezwaaide, vormen hier
van het mooiste bewijs. 

...WEL IETS 
VERANDERD! 

De Organisatie voor Ekonomische Samen
werking en Ontwikkeling had het konkreet 
over de aanpak van de milieuproblematiek. 

de visie op de plaats van de vrouwen in de 
ontwikkelingslanden, de invoering van het 
medebeheer, de overgang van projekthulp 
naar programmahulp, de voortrekkersrol 
i.v.m. de schuidendelging van ontwikkelings
landen, enz. Daar kan nog aan toegevoegd 
worden dat André Geens binnen de veertien 
dagen een koherent voorstel op de rege
ringstafel zal leggen betreffende de hervor
ming van het Algemeen Bestuur voor Ont
wikkelingssamenwerking (ABOS). 

De ontgoocheling over de politieke kaste 
kan alleen verklaard worden door het achter
wege blijven van de voorziene besteding 
voor ontwikkelingssamenwerking, de intus
sen beruchte 0,7% van het bruto nationaal 
produkt. De verantwoordelijkheid hiervoor 
ligt volgens Gabriels bij alle regeringspartij
en. De VU-ministers Schiltz en Geens kun
nen deze doelstelling immers niet alleen 
waarmaken. Gabriels herinnerde aan het 
VU-kongres van 11 en 12 april jl, waar de VU 
de 0,7%-eis uitdrukkelijk herhaalde. 

Om die eis ook waar te maken, is evenwel 
steun van alle regeringspartijen nodig. En 
die ontbrak totnogtoe. Voor het begrotings-
konklaaf van 1991 had Gabriels de koalitie-
partners een brief gestuurd om hen te herin
neren aan de 0,7%-doelstelling uit het re
geerakkoord, door meer dan één koalitie-
partner reeds de regeerbijbel genoemd. 
Maar Gabriels kreeg geen antwoord, ofwel 
was het afwijzend of ontwijkend. Ja, niet 
iedereen draagt bij de opmaak van de 2be-
groting ontwikkelingssamenwerking een 
even warm hart toe als rond 11 november! 
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DOORDEWEEKS 

Bij de troepenschouwing naar aanleiding van de terugiceer van de paralcom-
mando's uit Rwanda in Flawinne spralc minister van Landsverdediging Coëme 
zowaar enl(ele woorden Nederlands. (foto P. BOISIUS) 

DE POLITIEKE WIL 
Een nieuwe leuke dooddoener is de jong

ste maanden gemeengoed geworden In het 
jargon van de politici. Wanneer een sedert 
lang aangekondigd beleid uitblijft neemt men 
al gauw de magische politieke wil, en vooral 
het gebrek daaraan, in de mond. Net als 
andere dooddoeners zoals bvb. de publieke 
opinie, valt de politieke wil onmogelijk te 
definiëren. Dat biedt alvast het voordeel dat 
het gebrek aan politieke wil te pas en te 
onpas bovengehaald kan worden als eks-
kuus om niets te hoeven doen. 

Een prachtig staaltje van die populaire 
techniek gaf onlangs CVP-voorzitter Herman 
Van Rompuy ten beste. Om het gebrek aan 
initiatief te kamoefleren dat de federale rege
ring neemt om een tastbaar migrantenbeleid 
uit te werken, vertelde Van Rompuy dood
leuk dat hij aanvoelt dat niemand nog echt 
belangstelling heeft voor de migrantenpro-
blematiek. De politieke wil om de voorstellen 
van koninklijk kommissaris D'Hondt uit te 
voeren is er vandaag niet meer, aldus de 
CVP-voorzitter. 

Alsof politici rond geen enkel tema maatre
gelen kunnen nemen wanneer de politieke 
wil daartoe ontbreekt. Want niet alleen voor 
het migrantentema, ook voor de derde faze 
of de ontwikkelingssamenwerking is het bon 
ton de politieke onwil op te diepen. Wanneer 
de voorzitter van de grootste Vlaamse partij, 
die nagenoeg onafgebroken aan het bewind 
is sedert de tweede wereldoorlog, een be
roep doet op de politieke onwil, geeft hij 
zichzelf en zijn partij eigenlijk meteen het 
grootste naoorlogse getuigschrift van onbe
kwaamheid. 

OP HUMANITAIRE 
ZENDING... 

De gijzelaars die in Irak vastgehouden 
worden door Saddam Hoessein zitten daar 
intussen al drie maanden. Hun geduld raakt 
op, de spanning wordt ondraaglijk. Maar ook 
het geduld van de bewindsvoerders uit de 
landen die landgenoten gevangen hebben 
zitten in Irak, wordt sterk op de proef gesteld. 
Waar men eerst krijgshaftig weigerde te 
onderhandelen met de grote diktator van 
Irak, zit er na drie maanden al heel wat water 
in de westerse wijn. Irak wordt overspoeld 
met diplomaten, bedrijfsleiders, gepensio
neerde politici, en nog in funktie verkerende 
verkozenen des volks. 

Allemaal hopen ze terug te keren met 
resultaten, met gijzelaars dus. Sommigen 
hopen daar zelfs binnenlandse vruchten mee 
te plukken, zoals de gewezen Duitse kanse
lier Brandt, die zijn socialistische partijgeno
ten tegen het geweld van eenmaker Kohl een 
ruggesteuntje wil geven bij de nakende ver
kiezingen. Ook SP-kamerfraktieleider Fred
dy Willockx wilde aan de trein van Brandt 

- een lokomotiefje koppelen, en vroeg Brandt 
om voor zijn Vlaamse streekgenoten van de 

firma Dredging International een zitje te 
reserveren in het vliegtuig. Maar Eyskens, 
die zich halsstarrig vastklampte aan de ge
zichtspunten van de EG om zijn passiviteit 
terzake te verklaren, wierp roet in het eten 
door Brandt's demarchee af te keuren. 

...NAAR IRAK 
Het mogelijke vertrek van VU-sekretaris 

Willy Kuijpers naar Bagdad was eerder al 
door een toeval bekend geraakt. Kuijpers 
was een BRT-joernalist op het lijf gelopen 
toen hij een visum ging halen in de iraakse 
ambassade. Van media-geilheid kon dus 
geen sprake zijn. Kuijpers heeft trouwens 
met zijn jarenlange steun voor de Koerden in 
de Iraakse regio zijn sporen verdiend: hij 
kent de situatie van Irak, en heeft er vele 
kontakten. De VU-senatoren De Belder en 
Van Bree zouden (volgens de jongste berich
ten) Kuijpers vergezellen. 

Wie het idee van de humanitaire missie 
uitgevonden heeft, zorgde alvast voor een 
prachtige opening om heel de golf-krisis ook 
voor binnenlands gebruik aan te passen. Het 
westen kan nu rustig het onderscheid maken 
tussen vredes-, oorlogs-, onderhandelings-
en humanitaire missies, maar dit betekent 
nog niet dat Bagdad zo'n onderscheid 
maakt. Voor Saddam telt gewoon dat zijn 
land volloopt met ijverige humanitaire mis
sionarissen, westerse TV-ploegen (die de 
gijzelaars naar hartelust mogen filmen) en 
joernalisten. Hoessein wil natuurlijk de druk 
van de bevolking op de westerse regeringen 
opvoeren om aan die gijzelkwestie iets te 
doen. Daar moet hij zelf munt uit kunnen 
slaan. Het komt Hoessein dus mooi uit wan
neer westerlingen elkaar voor de voeten 
lopen om hun landgenoten op het vliegtuig 
richting vrijheid te krijgen. 

Maar Saddam zou goedgek zijn als tiij een 

onderscheid tussen humanitaire en andere 
zendingen zou maken. Waarom zou hij an
ders die gijzelaars nog gevangen houden? 
Hoe het ook gedraaid of gekeerd wordt, 
zolang Saddam dat onderscheid niet maakt, 
blijft elke humanitaire missie tegelijk ook een 
politieke. Straks gaan westerse bedrijven en 
politici op humanitaire missie naar Irak om 
gijzelaars te ruilen tegen nieuwe investerin
gen, of tegen wapenleveringen. Het is alleen 
een kwestie van dat onderscheid ook uitge
legd te krijgen. 

GLADIO 
Premier Martens weet van niets. Defensie

minister Coëme evenmin, oud-minister van 
Landsverdediging de Donnéa heeft er wel 
van gehoord, net als gewezen vice-premier 
Gol, die bovendien beweert dat Martens liegt 
als hij beweert van niets te weten. En, klap 
op de vuurpijl, gewezen Defensieminister 
Vreven zou voor zo'n 150 miljoen radio's 
hebben gekocht die o.m. in de handen van 
gladiolen terecht zijn gekomen. Vreven wist 
wel van de aankoop, maar niet van zo'n 
details als de bestemming. In Wetstraatkrin
gen doet het gerucht de ronde dat Vreven 
eraan denkt de brui te geven aan zijn politie
ke loopbaan. De gewezen minister is intus
sen in zoveel schandalen en schandaaltjes 
verwikkeld (laatst nog door te jagen in een 
natuurgebied), dat de grond hem te heet 
onder de voeten wordt. 

Dat Gladio wel eens voor meer opschud
ding zou kunnen zorgen dan een storm in 
een glas water, wordt aangetoond door ver
schillende mogelijke sporen naar de bende 
van Nijvel, zoals de wapenroof in de kazerne 
van Vielsalm, verklaringen van WNP-leden 
voor de bendekommissie, een bekentenis 
van Latinus vlak voor zijn dood, etc. Lees ook 
de mededeling van het partijbestuur. 
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KORTWEG 

• De Bittef ksakers werden veroor-
deeid fot drie inaanden voorwaarde
lijk. Ze werden schuldig bevonden 
aan schrJtftvervalsing, diefstal met 
braaic en verduistering van briefwis
seling. Voor wie tiet vergeten was: de 
twee veroordeelden waren binnenge-
drongw in de regeringsitomputer 
BIMei. Omdat somntlge ministers hun 
paswoord in twee Jaar tijd nog niet 
veranderd hadden. De twee icwajon-
gens, waarvan één CVP-schepen Is in 
Gistel, gaan in beroep. 

• De Brupe Arme Klaren laten hun 
kasteel in het Zuidfranse La Rocheile 
achter en komen terug naar Vlaande
ren, in het Franse kasteel hadden ze 
geen dromend water, geen centrale 
verwarming, en de dlGhtstbijzIjnde 
kerk bevond zich op tien kilometer. 

• Het nog steeds aartskonservatieve 
en katolleke Ierland heeft een bijna 
revolutionaire daad gesteld door een 
progressieve, linkse en vooral vrou
welijke president te veitlezen. Het 
was, zoais de nieuwrbakken president 
Mary Robinson verklaarde, een grote 
dag voor de Ierse vrouwen. 

• in de Verenigde Staten is een popu
lair gezeischapspel op de markt ge
bracht: Gtftf Strike. Het gaat over 
een strijd te land, ter zee en In de 
lucht in de Perzische Golf. Op de 
doos staat een kartoen van Saddam 
Hoessein naast het kodewoord voor 
de Amerikaanse gotfinterventie, De
sert Shield. 

• In Japan t)esteeg AkIMto met veel 
vert<KHi de kel;rariijke troon. Aan de 
begrafenis van Hirohlto en de opvoi-
glngsceremonle voor Akihito hing 
een prijskaarQe van ongeveer 5,5 mil
jard frank. Voor België woonde Akihi-
to's anakronistische ekwivalent, ko
ning Boudewijn, de pleciitigheld bij. 

• Eitidrtciteitsproducent Eiectra-
iiel heeft piemen om zijn werkzaam
heden uit te breiden naar de afvalver
werking. De maatschappij wil ver
brandingsovens voor huisvuil bou
wen, en betrokken word^i bij de huls-
vuilophaiing. 

• De laatste domino uit het voormali
ge Oostblok, Aibanié, is aan het 
wankelen. Een beperkte godsdienst
vrijheid en plannen voor raardere 
kandidaten per kiesdistrlkt voor de 
parlementsverkiezingen wijzen erop 
dat het regime een voorzichtig begin 
maakt met de demokratlsering. 

BEDRIJVEN OP DE BRES 
VOOR GEGIJZELDEN IN IRAK 

Zo'n tweehonderd gegijzelden werden 
vorige week, door bemiddeling van de 
Duitse eks-bondskanseiier Wllly Brandt, 
door Irak vrijgelaten. Onder hen Frans 
Ampe, afkomstig uit Hulst en woonachtig 
In Moeskroen. Sinds 15 mei werkte Ampe 
in Irak voor de NV Van De Wieie, weefge
touwenbouwer uit Marke. Door een gun
stige speling van het lot kon Frans Ampe 
terugkeren naar zijn familie. Zijn werk-
makkers bleven achter in Bagdad. Zater
dagmorgen landde hij in Zaventem. Zon
dagochtend was hij te gast in De Zevende 
Dag. Onverbloemd bewoordingen liet hij 
minister van Buitenlandse Zaken Mark 
Eyskens verstaan dat hij, evenals zijn 
achtergebleven kameraden, allerminst te
vreden is over de stappen die de eksellen-
tie tot op heden heeft genomen om de 
vrijlating van onze landgenoten in Irak te 
bekomen. 

Gezien de laksheid van het ministerie 
van Buitenlandse Zaken neemt een aantal 
Vlaamse bedrijfsleiders zelf het heft in 
handen. Ze willen een missie naar Bagdad 
sturen die samengesteld is uit pariemen-
tairen van alle politieke partijen en afge
vaardigden van bedrijven die werknemers 
In de Golf hebben zitten. Vorige maandag 
werden de bedrijfleiders, samen met 
Frans Ampe, ontvangen op het VU-sekre-
tariaat in Brussel door algemeen sekreta-
ris Willy Kuijpers. 

• U verklaarde aan de pers dat U louter 
toevallig werd uitverkoren om huis terug 
te keren? 

F. Ampe: „Ik werd getrokken als een lotje 
uit de loterij, 'k Heb geluk gehad, dat is 
alles." 

• U engageert zich nu om uw achterge
bleven werkmakkers vrij te krijgen. Hoe 
pakt U dat aan? 

F. Ampe: „Ik heb na mijn terugkeer uit 
Bagdad getracht een vonk teweeg te bren
gen. Nu het vuur goed aan het branden is 
hoop ik dat dat mijn vrienden in Irak er zich 
aan kunnen warmen. Ik wil hemel en aarde 
bewegen om de achtergebleven makkers vrij 
te krijgen, en dit met de hulp van iedereen, 
inbegrepen politiekers van alle partijen." 

• Zopas hebt U Willy Kuijpers ontmoet. 
Waarover ging het gesprek? 

F. Ampe: „Willy Kuijpers heeft mij ge
vraagd eens van gedachten te wisselen over 
de kwestie. Samen met mijn bazen hebben 
we een diepgaand gesprek gehad. We zijn 
tot de overtuiging gekomen dat Kuijpers z'n 

Volgens Ampe zit er in het voorstel 
van Kuijpers wel wat. 

mannetje zal staan als hij naar de Golf gaat. 
We denken dat er in zijn voorstel iets zéér 
konkreets zit. Over de inhoud van het voor
stel kan ik op dit moment nog niets kwijt." 

• Heeft Kuijpers kans op slagen? 

F. Ampe: „Dat kan niemand voorspellen. 
De Arabieren praten graag, ze houden van 
onderhandelen. We moeten de mentaliteit 
van de Arabieren leren begrijpen, ze kunnen 
uren of zelfs dagen dialogeren om een klei
nigheid te bereiken. Met die mensen moet 
gesproken worden anders bekom je niets. 
Wij moeten zelf de moeite doen om hun 
,,taar' te leren spreken en begrijpen. Ik denk 
dat Willy Kuijpers die moeite wel zal doen." 

. • En die mentaliteit heeft minister Eys
kens volgens U niet begrepen? 

F. Ampe: „Ik heb persoonlijk niets tegen 
minister Eyskens. Het toeval wil dat hij juist 
nu minister van Buitenlandse Zaken is op het 
moment dat ik in Irak werk, dat er een krisis 
uitbreekt en dat ik gegijzeld word. Voor de 
rest ken ik Eyskens van haar noch pluim. 
Wat mij echter dwars zit is het feit dat 
mensen van zijn ministerie, wanneer er hu
manitaire initiatieven worden genomen van
uit ons land, hun neus voor optrekken. ,,Als 
ge iemand wilt sturen, stuurt dan Eddy 
Merckx" en zo van die uitlatingen! Wie wordt 
er nu in godsnaam geholpen door zo'n 
hautaine houding?" 

• Eyskens moet niets weten van al die 
initiatieven omdat die de eendracht onder 
de Westerse landen zouden breken. 

(lees verder biz. 13) 
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REPLIEK 

PERSSPIEGEL 
In de week van 11-11-11 trek
ken we de wereld in. Van „we
reldwijd" rond deze prangende 
problematiek tot het Golfge-
kabbei rond de Belgische ge
gijzelden In Irak, om via Europa 
terug te keren naar een Volks
unie die in het Europees parle
ment van de veeg kreeg maar 
hier een vurig verdediger vond. 
(W.V.B) 

HET BELANG 
YANLIHBURC 

Dit blad had een vraaggesprek met VU-
minister Geens van Ontwikkelingssamen
werking. Achter cijfers zit reuzegrote el
lende. 

„— De Verenigde Naties willen 2 procent 
van het BNP van de industrielanden om iets 
wezenlijks te kunnen doen voor de Derde 
Wereld. 

Geens: „Dat percentage is niet onrealis
tisch, maar dan moeten alle landen zo'n 
engagement ook respekteren. Vermits de 
0,7 procent voor vele landen nog veraf ligt, is 
dat voor de 2 procent die de VN voorstelt nog 
meer het geval. Het gevolg is dat de proble
men in de arme landen almaar erger worden 
en dat dus steeds meer middelen nodig zijn 
om ze op te lossen. Op een bepaald ogenblik 
zullen we gedwongen worden om iets wezen
lijks te doen: momenteel worden 9 op de 10 
kinderen geboren in de Derde Wereld; 15 _ _ _ , , _ 
procent van de wereldbevolking heeft 85 M p T I j n 
procent van de rijkdom in handen en omge- i IUL/ 
keerd. Dat is op termijn niet houdbaar." 

van de Belgen. Maar het is spijtig dat deze 
beslissing er pas gekomen is nadat de ver
wanten van de gijzelaars in het openbaar 
hun ongenoegen over de gang van zaken 
hebben gelucht. Dat had kunnen voorkomen 
worden. De loyauteit aan de Europese Ge
meenschap en aan de Verenigde Naties mag 
inderdaad geen alibi vormen voor een oneffi
ciënte aanpak." 

De Standaard 
Hoe snel we leven was onze bedenking 

bij het feit dat het op 9 november ai een 
jaar was dat het historisch keerpunt in 
Europa veruitwendigd werd door de in
eenstorting van de Beriijnse muur. Win-
fried Doiderer, de joviale „huls-Pruis" van 
dit Vlaamse blad, vat dit gebeuren nog 
eens samen met het onderstrepen van de 
gezonde brede volksreaktie tegenover het 
kunstmatig gedoe van een soort anti-na
tionalistische inteilektuelen. 

,,ln de spraakmakende links-liberale opi
nie van de naoorlogse Bondsrepubliek was 
het gaandeweg schering en inslag geworden 
de nationale staat te doodverven als een 
oubollige en gewoonweg achterhaalde vorm 
van politieke samenleving. Een zienswijze 
die de splitsing van Duitsland niet als abnor
maal beschouwde, maar nagenoeg toejuich
te als een historische venworvenheid. Pas 9 
november 1989 toonde aan wat in de Bonds
republiek haast vergeten leek: dat de schei
ding een kunstmatige toestand was en de 
eenheid de terugkeer betekende naar Euro
pese normaliteit." 

HET 
VOLK 

Leo Marynissen vat de binnenlandse 
troebels van iVlark Eyskens goed samen in 
een stuk getiteld „Onder druk". 

„Minister van Buitenlandse Zaken Mark 
Eyskens heeft zich in deze kwestie naar 
buiten toe te principieel opgesteld. Hij heeft 
gelijk te willen handelen binnen Europese 
afspraken maar hij had tegelijkertijd alles in 
het werk moeten stellen om Belgische promi
nenten aan te zetten om in Bagdad voor de 
vrijlating van de gijzelaars te gaan pleiten. 
Nu een vooraanstaand Amerikaans politikus 
naar de Iraakse hoofdstad is gereisd om er 
de vrijlating van de Amerikanen te bepleiten, 
schijnt ook de Belgische regering plotseling 
ernstig werk te willen maken van de vrijlating 

Bi] dit gebeuren heeft ook dit blad terug
beschouwingen over de grote schijnhei
ligheid die hierrond ook in het Westen 
heeft geheerst. 

,,ls het integendeel niet het vrije en demo-
kratisch Westen dat een gewetensonderzoek 
moet doen? Eén jaar na de val van het 
IJzeren Gordijn, wordt gedaan alsof men het 
allemaal had zien aankomen. Ook de wester
se socialisten hebben er geen moeite mee 
om uit te leggen hoe essentieel demokratie 
en marktekonomie wel zijn voor de voormali
ge kommunistische landen. 

De voorbije 40 jaar was het wel even 
anders. Links in de eerste plaats bezong het 
socialistische paradijs in Oost-Europa alsof 
zijn leven er van af hing. De ogen werden 
gesloten voor tekortkomingen en manifeste 
schendingen van essentiële mensenrechten. 
Meer nog, de kommunistische regimes 
moesten worden erkend als legitieme uitin
gen van volksdemokratie waarmee men in 
vreedzame coëxistentie moest leven." 

BELGISCH-
ISRAËLITISCH 
WEEKBLAD 

In een rapport over racisme noemden 
heren van het Europees Parlement de VU 
een anti-semitische partij. De Joodse Via-
mingenvriend Louis Davids is onze vurige 
verdediger tegen deze domme laster. 

,,lk verzet mij met klem tegen deze laster
lijke insinuatie, die kant noch wal raakt. Zo 
ben ik niet vergeten dat in het relaas over 
een door mij gehouden voordracht over de 

joodse gemeenschap in Vlaanderen, VU-
minister Hugo Schiltz, in het Volksunieweek
blad o.m. schreef, dat de Vlamingen, die 
tijdens de bezetting joden hebben helpen 
aanhouden, een smet hebben geworpen op 
de Vlaamse beweging. Hij voegde er nog aan 
toe dat andermaal bewezen werd dat het 
antisemitisme op primitieve domheden be
rust. 

Enkele maanden later werd in hetzelfde 
weekblad in scherpe bewoordingen de 
schending van de sinagoge van de Van den 
Nestlei gelaakt. Voor een orgaan van een 
antisemitische partij kan dit alleszins tel
len..." 

LAUBBEMUiiiilJE, 
Via de vrije tribune in dit blad wast de 

joernalist van Het Laatste Nieuws, Fer-
nand Van Oostende, de frankofone land
genoten eens stevig de bol rond de pro
blemen van hun onderwijs. Hopen we dat 
hij het ook via zijn eigen blad aan de 
Vlamingen laat weten. 

,,Jaren aan een stuk heeft de Vlaamse 
gemeenschap bijgedragen om de begane 
vergissingen van het Frans onderwijs uit te 
vegen. Men had steeds meer bijkomende 
kredieten nodig omdat zij zich zogezegd 
opnieuw hadden vergist in de berekening 
van het budget, ja zelfs omdat men had 
gefoefeld met de leerlingenaantallen om en
kele miljarden meer binnen te sleuren. Dit 
alles heeft een stevige duw gegeven bij de 
gewettigde strijd van de Vlamingen voor de 
federalisering van het ondera/ijs en als ge
volg voor z'n opsplitsing in een Vlaams en 
Frans gedeelte van het land. 

Op het ogenblik dat sinds twee jaar deze 
federalisering een werkelijkheid is moet men 
er zich rekenschap van geven dat Vlaande
ren geen frank meer geeft voor het onderwijs 
in Wallonië en de Franstalige scholen in 
Brussel. 

De rekeningen zijn gemaakt, er bestaat 
een financieringswet die door de gemeen
schappen werd aanvaard en er is geen 
enkele reden dat men daarop terugkomt, 
ledere Vlaamse partij die toegevingen doet 
op dit vlak weet dat zij zal gestraft worden 
door de kiezer." 
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WETSTRAAT 

BEZINNEN OVER MORGEN 

V
AN enige intellektuele eerlijk
heid valt bij de vorige minister 
van Begroting weinig te be
speuren. Bondig samengevat 
luidde de doelstelling van 
deze regering: het netto te 
financieren saldo in 1989 her
leiden tot 7 % van het Bruto 
Nationaal Produl<t (BNP), en 
bovendien na 1989 het geheel 
van de uitgavenstijging bene

den het geheel van de inflatie, lni<lusief de 
rentelasten, drukken. 

Dat te bereiken tekort van 7 % van het 
BNP vinden we even netjes terug in de 
doelstellingen van de vorige Begrotingsmi
nister. Maar diens motto luidt vandaag erg 
simpel: over de meerderheid, geen goed 
woord. En dus vindt Verhofstadt plots dat 
niet langer het percentage van het BNP maar 
wel de absolute cijfers hét kriterium zijn voor 
het beoordelen van het jaarlijks tekort. Intel
lektuele eerlijkheid Is wat anders. In 1989 
werd het netto te financieren saldo reeds tot 
6,6 % herleid. 

FISKALE DRUK OMLAAG 
Terecht mocht Hugo Schiltz stellen dat de 

vooropgestelde doeleinden geëerbiedigd 
worden. Verwijt van de oppositie dan weer: 
de vruchten van de hoogkonjunktuur werden 
niet ten volle aangewend om tot betere 
resultaten te komen. De ekonomische groei 
van de jongste jaren was inderdaad een 
meevaller. Maar — en dat zou konsekwente 
liberalen toch moeten bevallen — de fiskale 
ontvangsten daalden de jongste drie jaren 
van 31 % tot 28 % van het BNP. De fiskale 
druk liep dus met 3 % terug, of heel kon-
kreet : „De vruchten van de hoogkonjunktuur 
— zo'n 200 miljard — kwamen niet de 
overheid maar wel de gezinnen en de bedrij
ven ten goedel". De belastingshervorming 
van 1988 is hier zeker niet vreemd aan. 
Mocht de overheid die vrucht van 200 miljard 
geplukt hebben, dan zou het tekort momen
teel rond het Europees gemiddelde van 3 % 
van het BNP geschommeld hebben. 

DRINGEND BEZINNEN 
Voor het overige schermden Verhofstadt 

en co vooral met veel cijfers en letters. Een 
toekomstgerichte visie viel amper te bespeu
ren. 

Samen met andere waarnemers kunnen 
we rustig stellen dat enkel fraktievoorzitter 
Herman Candries een boeiende poging on
dernam om het debat open te trekken naar 
de toekomst. 

Dat de VU tot deze regering toetrad, heeft 
te maken met de tweeledige opdracht: de 
gezondmaking van de overheidsfinanciën en 
de staatshervorming. „Het zijn deze doel
stellingen die, in komplementariteit, moeten 
bijdragen tot een grotere en betere kosten-
baten-relatie van het hele overheidsgebeu-
ren." 

MEER DAN SPLITSEN" 
Welnu, de saneringsinspanning is er. Het 

sneeuwbaleffekt werd een halt toegeroepen, 
en de lasten werden verdeeld over indivi
duen, bedrijven en overheid. Hierbij heeft m 
en de budgettaire doeltreffendheid kunnen 
verzoenen met sociale rechtvaardigheid. 

Mogelijk dwingt de Golfkrisis tot een aan
passing van de begroting. De gouden raad 
van de fraktievoorzitter: „Ik ben er van 
overtuigd dat de staat zich moet bezinnen 

Meerderheid tegen oppositie 
Itreeg de regering het vertrou
wen van de Kamer voor haar 
ijegrotingsopmaak 1991. Al
leen de auteur ervan - Begro
tingsminister Hugo SchiHz -
druicte op het rode knop{e. Per 
vergissing weliswaar, maar de 
vreugde bij de oppositie kon 
niet op. Onze minister kreeg 
zowaar applaus... 
Dat was dan ook de enige maal. 
Voor het overige kwam er bij 
Verhofstadt en anderen geen 
goed woord over de lippen 
voor het werkstuk van de rege
ring. 

omtrent een wijzigend verwachtingspatroon 
van zijn burgers, omtrent de groei van het 
kritisch vermogen van die burgers en een 
nieuw kwaliteitsbesef. Daardoor ontstaan 
nieuwe noden en verzuchtingen die, zonder 
bereidheid tot herziening van de taken van 
gisteren en herschikking van de prioriteiten 
voor morgen, geen kans tot oplossing drei
gen te krijgen. Ratbnaliseren wordt de bood
schap. " 

Ook de staatshervorming biedt hiertoe een 
kans. Federeren is meer dan opsplitsen. 
„Federalisme biedt een oplossing ter verbe
tering van de demokratische inspraak, meer: 
het geeft de Gemeenschappen de mogelijk
heid een eigen dinamiek te ontwikkelen. En 
dit zijn noodzakelijke dimensies voor een 
toekomstgericht beleid, dat de verantwoor
delijkheidszin van elke bevoegdheidsdrager 
moet verscherpen." 

Fraktievoorzitter Herman Candries 
over de VU-trein op een spoor met 
twee staven en dwarsliggers: „Valt 
een van deze drie weg, dan is een 
ontsporing onvermijdelijk!". 

In dit opzicht zijn de eerste en de tweede 
faze van de staatshervorming een sukses. 
Nu wacht het derde luik, een even noodzake
lijk luik. „Wij zijn er immers van overtuigd dat 
ons land gekneed moet worden in een model 
van dinamische interaktie tussen staat en 
deelstaten, tussen de deelstaten onderling. 
Een model, inderdaad, voor het Europa van 
morgen en vele andere plaatsen in de wereld 
waar gezocht wordt naar veredeling van de 
vormen van samenleven." 

TREIN OP EEN SPOOR 
Het beeldrijke besluit van de fraktievoorzit

ter willen we u niet onthouden. 
„De VU steunt de regering, maar de VU zit 

in deze regering als een trein op een spoor. 
Dit spoor telt twee staven: de grondwetsher
ziening en het herstelbeleid. Deze staven 
worden samen — en op afstand gehouden 
door de dwarsliggers van onze derde doel
stelling: de nieuwe politieke kuituur. Het 
moet duidelijk zijn dat als een van deze drie 
wegvalt, een ontsporing onvermijdelijk is." 

Een goed verstaander.... (j.a.) 
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WETSTRAAT 

LOONSPANNING ONDRAAGLIJK 
Tijdens het begrotingsdebat greep Jan 

Caudron het luil< „Sociale Zaken" aan om 
nogmaals de problemen van de verpleeg
kundige wereld te vertolken. 

Het lijkt misschien dat deze zich heeft 
neergelegd bij het sociale akkoord van april 
1989. Maar niets is minder waar. De sociale 
vrede heeft de diskussies bij verpleegkundi
gen niet stilgelegd. 

MINIMAAL AKKOORD 
Het sociaal akkoord kan volgens het Aal-

sters kamerlid slechts een minimale start 
zijn. „De basisbarema's werden voor de 
verpleegdkundigen in funktie van hun ver
antwoordelijkheden nagenoeg niet ver
hoogd, en de specifieke voordelen voor het 
kaderpersoneel vielen onaanvaardbaar uit 
de boot." Verder blijven ook de kwalitatieve 
aspekten van de verpleegkundige problema
tiek en het verzoek om inspraak nagenoeg 
genegeerd. 

„Er zijn beroepen waar je niet alleen aan 
jezelf denkt. Word verpleger: een beroep 
met toekomst!" Deze slogan stond onlangs 
te lezen op een grootse affiche, naast de foto 
van een gelukkig glimlachende jonge man of 
vrouw. „Idealisme en edelmoedigheid zijn 
zeker nodig, maar een betere betaling en 

Kamerlid Jan Caudron: 
„Sociale rust in verpieegdicundige 
wereld Is ogenschijniijlc." 

een verlichting van de werkdruk zou onze 
idealistische jeugd kunnen aanzetten om 
voor dit beroep te kiezen." Met de toegeken-

SPOORLOOS VERDWENEN 
„Spoorloos verdwenen!" Zo kreette Wal

ter Luyten vorige week donderdag in de 
anders zo plechtig rustige Senaat. 

Zelfs voorzitter Swaelen zette zich schrap. 

Spoorloos verdwenen. Op 24 oktober nog 
niet maar dan erg mysterieus in de rook 
opgegaan. Een interpellatie van onze sena
tor over het Poolse Katyn. 

EERHERSTEL 
De aanleiding tot deze interpellatie was 

erg aktueel. De volkerenmoord in Katyn is op 
aangeven van de Sovjets steeds in de schoe
nen van de Duitsers geschoven. Pas dit jaar 
gaf de Sovjet-Unie officieel toe, dat de 
moordpartij op bevel van Stalin gebeurde. 

„Officieus" was dit langer geweten. Een 
internationale kommissie van wetenschaps
mensen probeerde reeds in 1943 de ware 
toedracht te achterhalen. Lid van deze kom

missie was de Vlaming prof. dr. Speleers. 
Het werd hem niet vergeven. In 1945 werd hij 
streng veroordeeld. 

Nu de waarheid over Katyn definitief aan 
het licht is wenst Luyten dat „deze donkere 
vlek uit de Belgische geschiedenis" wit ge
wassen wordt. Eerherstel van prof. dr. Spe
leers is noodzakelijk. 

Dus een interpellatie Ingediend. Tot de 
Eerste-minister, want deze was vorige 
maand bij de opening van een tentoonstel
ling over de Poolse officieren die in Katyn 
omkwamen. 

Eind oktober stond de interpellatie op de 
agenda. Rwanda gooide echter roet in het 
eten. Luyten begreep dit. Maar nadien ver
dween zijn interpellatie van de aardbodem. 
Spoorloos. „Het grootste mysterie uit mijn 
parlementaire loopbaan", zo omschreef Luy
ten het. 

Voorzitter Swaelen beloofde sussend een 
onderzoek. Wordt dus vervolgd. 

de 2 procent en de 2 ekstra vakantiedagen 
zijn we er nog lang niet... Bovendien moet 
dringend werk gemaakt van de gelijkberech
tiging van het niet-ziekenhuispersoneel zoals 
bejaardenhuizen, thuisverpleging en psy
chiatrie. „De ondraaglijke loonspanning tus
sen geneeskundigen en verpleegkundigen 
moet sterk verminderen om tot een harmo-
nieuse samenwerking te komen." 

Tot slot waarschuwde Caudron voor de 
blijvende misbruiken in de medische wereld. 
De zwarte erelonen bvb. kunnen zijn inziens 
bestreden worden „wanneer ziekenhuisdi-
rekties en ziekenfondsen hun patiënten en 
aangesloten leden voor dergelijke venverpe-
lijke praktijken uitvoerig en herhaaldelijk 
waarschuwen." 

P-SPROKKELS 
• In de Kamer ging alle aandacht naar de 
Rijksmiddelen- en Algemene Uitgavenbegro-
ting 1991. Als verslaggever trad VU-kamerlid 
Jan Loones op. 

• Namens de fraktie voerde Herman Can-
dries het woord tijdens de algemene bespre
king. Zijn kollega's Hugo Coveliers, Jan 
Caudron, Etienne Van Vaerenbergh en Paul 
Van Grembergen kwamen tussenbeide bij 
onderdelen als Justitie, Sociale Zaken, 
Landsverdediging en Buitenlandse Betrek
kingen. 

• Zo bepleitte Van Grembergen een strikte 
uitvoering van de UNO-resoluties in verband 
met Irak. „De ekonomische boycot is het 
belangrijkste. De militaire aanwezigheid 
dient ter ondersteuning hiervan, en mag 
geen aanzet zijn tot militaire interventie 
waarop de VS blijkbaar aanstuurt." 

• De Senaat stemde in met het wetsontwerp 
op de financiële transakties en financiële 
markten. Het gaat hier om een herstrukture-
ring van de sektor die volgens Bob Van 
Hooland de markttransparantie en het toe
zicht op de markt duidelijk ten goede komt. 

• In aansluiting op het debat wees de Gent
se senator op de samenstelling van de 
Beurskommissie. Momenteel telt deze 
slechts drie Nederlandstaligen op een totaal 
van vijftien leden. Samen met een aantal 
kollega's verzocht hij Financiënminister 
Maystadt om een paritaire samenstelling. 
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FRISITIEK MET DE 
ONDERGANG BEDREIGD 

D
E aangekondigde sluiting van de 
fal<uiteit Fries in Amsterdam 
wordt In Friesland beschouwd 
als een zeer ernstige aanval op 
de toch al zwakke infrastruktuur 
van Neerlands tweede rijkstaal. 
De gereformeerde Vrije Univer
siteit te Amsterdam krijgt van
ouds veel steun uit Friesland. 

De fakulteit Fries bestaat al 41 
jaar en it Frysk was de eerste 

moderne taal die aan de VU kon worden 
gestudeerd. Amsterdam en Groningen zijn 
de enige steden in Nederland waar studen
ten op universitair niveau Frysk kunnen vol
gen als hoofdvak. 

BUITENLANDSE 
AANDACHT 

Vanuit deze beide universiteiten worden in 
eendrachtige samenwerking door bijzondere 
hoogleraren kolleges Fries verzorgd te 
Utrecht, Leiden, Maastricht en de gemeente
lijke Universiteit van Amsterstam (UvA). De 
verschillende specialismen van de Frisistiel< 
(oud-Fries, taalsociologie, literatuurweten
schappen enz.) zijn keurig tussen beide 
universiteiten verdeeld. Van deze struktuur 
blijft weinig over als Amsterdam sluit en 
alleen Groningen overblijft. Fryslan heeft zelf 
geen universiteit meer sinds Napoleon Bona
parte de sluiting van de Hogeschool te Fra-
neker gelastte. 

De Amsterdamse fakulteit Fries vierde vo
rig jaar onder leiding van de strijdbare pro
fessor Tony Feitsma nog het veertigjarig 
jubileum. De rektor van de universiteit wens
te de fakulteit bij deze gelegenheid een 
goede toekomst. Hoewel de bezuinigingen 
van de weinig gevoelige bewindslieden Deet-
man (CDA) en Ritzen (PvdA) de Frisistiek niet 
ongemoeid lieten, was er tot voor kort weinig 
reden om aan die toekomst te twijfelen. 

„AFWIJKING 
De belangstelling voor de Frisitiek, die 

behalve In Nederland ook in Duitsland (Kiel) 
wordt beoefend. Is namelijk groeiende. Het 
Fries staat van alle levende talen het dichtst 
bij het Engels en trekt steeds meer buiten
landse wetenschappelijke belangstelling uit 
onder meer Kanada, Vlaanderen, Japan, de 
Verenigde Staten, Polen en de Oekraïne. 

AMSTERDAM/UOUWERT -
Na hevige aandrang uit het 
noorden heeft staatssei(retaris 
De Graaff-Nauta Friesland een 
„taatwet" beloofd. Maar dat zal 
niet voor 1993 zijn, zei de CDA-
politiita er bij. En intussen gaat, 
in tegenstelling van het door 
minister>president Lubbers be
loofde „ruimhartige" beleid, de 
afbraak van het Friese onder
wijs gewoon door. Terwijl de 
Friese pjutteboartersplakken 
(peuterspeelzalen) en opstap-
skoallen (scholen met Fries als 
voertaal) vanaf de basis probe
ren het Friese onderwijs op te 
bouwen besluit de Vrije Univer
siteit van Amsterdam dat de 
fakuKelt Fries dient te sluiten. 
Tegelijkertijd deelt staatsse-
kretarls IVa/Z^e van Onderwijs 
mee dat er na de onderwijsher
vorming op de roosters van de 
middelbare scholen in Fries
land geen ruimte zal zijn voor 
het vak Fries. Eventueel kun
nen de schoten tijdens de les
sen Nederlands fakultatlef aan
dacht geven aan het Fries, al
dus de PvdA-politikus. 

Pjutteboarterspak „De Kobbepyk-
jes" in het dorp Lekkum wordt ook 
bezocht door Nederlandstalige kinde
ren. Zij leren er spelenderwijs Fries. 
Frysk studeren in de zogenaamde 
„kulturele hoofdstad" Amsterdam 
zou binnenkort niet meer mogelijk 
z i jn . (foto Van der Ploeg) 

De Kanadese wetenschapper Janet Pen
rose koos de Frysk Nasjonale Parij als afstu-
deer-projekt. Na een verblijf van een jaar in 
Nederland trok de vlot Nederlands spreken
de Penrose de konklusie dat Nederland zich 
in Friesland schuldig maakt aan taalkundig 
imperialisme, dat vergelijkbaar is met het 
Finse taallmperlalisme tegenover de Samen 
(Lappen). „De Nederlandse staat Is duidelijk 
op ont-friesing gericht. Van alle Nederlandse 
burgers wordt venA/acht dat ze Nederlands 
spreken; Fries wordt als een afwijking be
schouwd." 

Biezonder is het werk van de Japanse 
hoogleraar Hitoshi Kodama die momenteel 
met hulp van de Friese fonetikus Tseard de 
Graaf een Friese grammatlka samenstelt in 
het Japans. Op het driejaarlijkse Frysk filolo-
ge-kongres te Ljouwert viel dit jaar een 
rekordaantal van 150 wetenschappelijke ver
handelingen over Friese onderwerpen te be
luisteren. 

De Friese romanschrijver Trinus Riemers-
ma, medewerker aan de fakulteit van Am-

!> 
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sterdam, beschouwt de aangekondigde slui
ting als „een klap voor de emancipatiestrijd 
van het Frysk". 

Het verleidde hoofdredakteur Hylke 
Speerstra van de Leeuwarder Courant — 
ook een auteur van enkele goed verkochte 
Friese boeken — tot een vlammend protest. 
„Mar sa sille wy net" (Dit kan niet), schreef 
Speerstra. ,,Nog nooit zijn Nederlandse poli
tiek en samenleving zo lichtzinnig en roeke
loos met rijkstaal en tweede landstaal omge
sprongen als vandaag. Terwijl minister d'An-
cona een Deltaplan voor de kuituur aankon

digt blijkt zij al zo van haar moerstaal te zijn 
vervreemd dat ze zelfs geen kulturele ver
bondenheid voelt met de Vlamingen. De 
minister bouwt aan ondeugdelijke dijken." 

Blijkens het kommentaar van de Leeuwar
der Courant wordt die verbondenheid met 
Vlaanderen in Friesland wel gevoeld. Het lijkt 
alleszins de moeite waard om te onderzoe
ken of daar ook op universitair gebied gestal
te aan gegeven kan worden. 

Taaisocioloog Kas Deprez uit Kessel-Lo 
gaf aan de Universiteit van Antwerpen al 
meermalen kolleges over Friesland. Toch 

moet ook de taal zelf interessant zijn voor 
vooral sprekers van het Westvlaams, dat 
evenals Fries moet afstammen van het 
Noordzeegermaans en volgens de Rijksuni
versiteit van Groningen nauw aan het Fries 
verwant is. 

Om precies te zijn is volgens een recent 
vergelijkend klanken-onderzoek van alle 
streektalen van de Nederlanden de taal in de 
omgeving van Damme het meest venwant 
met het Fries. Welke Vlaamse universiteit 
maakt hier werk van? 

OPF 

VLAMINGEN IN WALLONIË 
KONGRESSEERDEN 

Op zondag 4 november j . l . ging te Wépion 
het 32ste kongres van de Vlamingen in 
Wallonië door. De VU Vlaamse Vrije Demo-
kraten was er vertegenwoordigd door sena
tor Jef Van Bree. 

Toespraken werden gehouden door voor
zitter Rein Houben, ondervoorzitter GerarO 
De Messemaeker en bestuurslid Karel Dries. 

Uit de toespraken klonk enige bitterheid 
naar de Vlaamse overheid door, vooral naar 
het achtera/ege blijven van een Vlaams-
Waals kultureel akkoord. 

De Vlaamse en de Waalse gemeenschap 
lonken groot-ogig naar de naar Europa open
gezette poort, maar ze hebben het nog niet 
altijd aangekund zo'n Vlaams-Waals kultu
reel uitwisselingsksontrakt af te sluiten, heet
te het. 

,,Band vraagt naar zo'n kontrakt sedert 
1972 en in 1992 is dat precies twintig jaar 
geleden. Misschien heeft Band te vroeg 
gehoopt... of heeft Vlaanderen te iaat begre
pen? Jaar na jaar heeft Band er opnieuw op 
aangedrongen en het lijkt wel afgezaagd nu 
opnieuw te vragen, dat de beide betrokken 
gemeenschappen, alvorens door de grote 

poort naar een Europa te gaan, de deuren 
zouden openzetten om van gemeenschap 
naar gemeenschap te kunnen gaan, met 

meer begrip en meer waardering voor de 
identiteit van de andere. 

Spijts de oproep van de koning tot toena
dering van de Vlaamse tot de Waalse ge
meenschap en vice versa, spijts de privé-
initiatieven voor school- en taalruil en voor 
andere uitwisselingen, is het bij onze over
heid in het tot stand brengen ,van zo'n 
kultureel akkoord of kontrakt enkel bij ,,po
gingen" gebleven. 

Medewerking aan de uitvoering van het 
akkoord wil Band alleszins verlenen. 

Voor Band zou dit de bekroning zijn van 32 
jaar Vlaamse standvastigheid." 

Band drukte ook zijn bekommernis uit over 
de toekomst van het Nederlands en de 
Nederlandse kuituur in het toekomstig Euro
pa. 

„Van de zowat 320 miljoen burgers die tot 
deze Gemeenschap behoren zijn we met 
ongeveer 20 miljoen die Nederlands spre
ken. Toch is het Nederlands binnen de 
Europese Gemeenschap nu één van de 9 

Voor de 32ste keer kwamen de Vla
mingen in Walk>nië samen, het le
vend bewijs van hun gehechtheid aan 
Vlaanderen. 

erkende talen en dit spijts de minderheidspo
sitie. Zal in die smeltkroes deze taal kunnen 
gehandhaafd blijven, nu op het ogenblik dat 
er in Wallonië groeiende belangstelling voor 
bestaat? 

Band kan zich bij dat 32ste kongres ver
heugen dat het steeds heeft getracht bij de 
Vlamingen in Wallonië het Nederlands in ere 
te houden. 

Zo heeft Band bijgedragen tot de belang
stelling en de uitbouw van onze taal in 
Wallonië". 

Het talrijk bijgewoonde kongres leverde 
opnieuw „...het bewijs dat Vlaanderen nog in 
ons leeft en hoe ouder we worden, hoe beter 
en hoe meer de dingen uit onze jeugd in ons 
heropleven omdat we het anders bezien dan 
toen, omdat we nu veel bewusters zijn in wat 
we in feite zijn." 

Het is nu aan de Vlaamse regering om op 
deze hartekreet passend te reageren. 
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(vervolg van biz. 7) 

F. Ampe: ,,Dat kan ik best begrijpen. Dat 
is zijn standpunt, dat van de regering en van 
gans de Europese Gemeenschap. Maar als 
burger en voormalig gegijzelde heb ik ook 
het recht om er bij mijn minister op aan te 
dringen opdat ook hij zijn steentje zou bijdra
gen in het repatriëren van onze landgenoten. 
Als iemand de deur bij de Arabieren op een 
kier krijgt duwt iemand van onze regering ze 
langs de andere kant weer dicht!" 

• „Wat we zelf doen, doen we waarschijn
lijk beter" denken Frans Ampe en de 
bedrijfsleiders dus. Aan Willy Kuijpers 
vroegen we of minister Eyskens nu écht 
zo weinig doet voor de Vlaamse en waalse 
gijzelaars in Irak? 

W. Kuijpers: „Neen, dat denken is té 
simpel! Ik geloof alleen dat we in dit soort 
problemen meerdere wegen moeten bewan
delen. En dit doet ons officieel kanaal te 
weinig. Vergeet bovendien niet dat we onder
bezette en ook slecht-betaalde ambassade
diensten hebben. Het partijpolitiek denken 
overheerst bovendien 't ministerie van Bui
tenlandse Zaken. Voeg daarbij dat grotere 
landen in Irak grotere belangen hebben." 

• De fameuze solidariteit onder de Wes
terse landen waar Eyskens liet zo graag 
over heeft schijnt toch niet zo hecht te 
zijn. Hoe verklaart U bv. dat de Duitsers en 
de Fransen, schijnbaar zonder ai te veel 
moeite, tientallen gijzelaars vrijkrijgen ter
wijl andere landen op een blinde muur 
stuiten? 

W. Kuijpers: „Dit sluit aan bij wat ik 
daarnet zei. Frankrijk bijvoorbeeld is een van 
de grootste debiteuren t.a.v. Irak. Dit land 
kan dus, alleen al vanuit de afbetaling van 
zijn wapenleveringen aan Irak, veel ruimer 
optreden." 

• Vorige maandag ontving U een delega
tie van Vlaamse bedrijfsleiders i.v.b. met 
hun gegijzelde werknemers in Irak. Wat 
werd er precies bedisseld? 

W. Kuijpers: ,,We hebben hun raad inge
wonnen. Zij hebben immers een grote, prak
tische terreinervaring." 

• Wanneer vertrekt U naar de Golf? Gaat 
U alleen? 

W. Kuijpers: „Dat hangt af van de toela
ting en van het vooruitzicht dat de Iraakse 
autoreiteiten bieden. Het beste is een zo best 
mogelijke delegatie op te stellen; wie er gaat, 
heeft weinig belang." 

• IMet de zegen van IMark Eyskens en de 
voltallige Belgische regering? 

W. Kuijpers: ,,U heeft ook vernomen dat 
de minister van Buitenlandse Zaken een 
parlementair initiatief een goed jdee vindt, dit 
in tegenstelling tot andere koilega's in de 
Europese Gemeenschap. De regering wil 
uiteraard ook de gegijzelden vrij krijgen en 
weet dat de wetgevende macht in deze veel 
vrijer kan optreden." (ts) 

ANDRE GEENS 
AAN HET WERK IN RWANDA 

KIGALI-GABIRO (Rwanda) — „La guerre 
n'est pas encore finie, mals la vie recommen
ce", dat vertellen de Rwandese handelaars 
en de autoriteiten in de straten van Kigali. 
Het is erg rustig in de Rwandese hoofdstad. 
Nog rustiger dan gewoonlijk. Zelfs het be
zoek van minister van Ontwikkelingssamen
werking André Geens verandert daar niets 
aan. Al betekent deze snel-georganiseerde 
reis voor de Rwandezen erg veel. 

In alle gesprekken met de autoriteiten 
beklemtoont André Geens dat het hem me
nens is met de samenwerking met Kigali. De 
onverwachte en pijnlijke gebeurtenissen van 
de laatste weken heeft hier in Rwanda voor 
nogal wat onrust gezorgd. De partners in de 
ontwikkelingssamenwerking hadden het ge
voel gekregen dat België eigenlijk niet meer 
zo bekommerd was om het lot van Rwanda 
en haar arme bevolking. Die onrust, die zelfs 
her en der omsloeg in wrevel, heeft André 
Geens alvast voor een groot deel kunnen 
wegwerken. De minister was duidelijk: dit 
bezoek moet een signaal zijn aan de Rwan
dese partner dat wij met des te meer kracht 
het ontwikkelingswerk willen aanpakken, én 
een aanwijzing voor de eigen ontwikkelings
werkers dat de minister naar hén wil luiste
ren, hun analyse van de situatie wil kennen, 
hen wel gerust stellen dat zij hun nuttig werk 
kunnen voortzetten. Om dat drukke program
ma te kunnen afwerken, kreeg André Geens 
op zondagavond op de luchthaven van Kigali 
dadelijk een propvolle agenda toegestopt. 
Zowel technische besprekingen rond het 
zuivere ontwikkelingswerk als ruimere ge
sprekken over o.m. de gevangenen, het 
mensenrechtenprobleem en de vluchtelin
gen staan op die agenda. Overigens worden 
er hier ook 3 projekten in een definitieve 
juridische vorm gegoten, én ondertekend: de 
opleiding van de Rwandese televisiemakers, 
de nieuwe kraamkliniek in Kigali, en een 
studiefonds. Hiermee drukt André Geens 
zeer konkreet zijn wil uit om het werk voort te 
zetten. 

DEVALUATIE 
En precies deze week is de Rwandese 

frank met 40 % in waarde gedaald, wat 
kadert in het struktureel aanpassingspro
gramma van de Wereldbank dat nu wordt 
doorgevoerd. Deze zware devaluatie moet 
vooral de kleine Rwandese koffieboer ten 
goede komen: zijn koffiebonen worden in 
één klap heel wat meer waard op de wereld
markt, die in keiharde dollars rekent. Maar er 
zullen zowat 120 miljoen van die harde 
dollars op de Rwandese tafel moeten komen, 
— dus zowat 3,7 miljard fr. in de komende 3 

lln Rwanda maakt president Habyari 
mana een aanvang met de demokrati' 
sering. Het land kampt met enorme 
problemen zoals de overbevolking. 

(foto Photo News) 

jaar — om de sociale gevolgen van die 
ekonomisch-noodzakelijke stap, én van het 
hele aanpassingsprogramma, op te vangen. 
André Geens heeft alvast zijn steun toege
zegd. 

TOERISME 
Rwanda verwachtte tot een maand gele

den erg veel van het toerisme. Het is overi
gens een mooi land, met een privé-infra-
struktuur op alle gebied: hotels, restaurants, 
wegen, en... wildparken. Maar het beoek aan 
het mini-bungalowpark „Gabiro", op de rand 
van het Akagerapark, was zeer ontluiste
rend. Dit strategische punt op de weg van 
Oeganda naar Kigali was beurtelings in han
den gevallen van rebellen, Rwandezen en 
Zaïrezen. Het resultaat was verschrikkelijk: 
venwoeste kamers, leeggeplunderde koel
kasten, vernield meubilair... De herinrich
ting, zeg maar: restauratie, zal wellicht vele 
tientallen miljoenen fr. kosten. Toch moet het 
toerisme steun blijven krijgen, al wordt het 
afwachten of de kandidaat-toeristen de ko
mende jaren deze oorlogs-evenmenten wel 
zullen kunnen vergeten. 

Peter Verlinden 

Bij hef doorseinen van dit stuk, wordt 
bekend dat president Habyarimana zijn de-
mokratiseringsplannen aan het Rwandese 
parlement heeft voorgelegd: andere politie
ke partijen worden mogelijk en er komen een 
referendum en een nieuwe (demokratische) 
grondwet. Bemoedigend! 
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EMANCIPATIE 

VROUWENEMANCIPATIE, 
EEN LUXEPROBLEEM? 

Vorige week zondag vond de jaarlijkse 
Vrouwendag plaats in Sint-Niklaas. De dag 
kreeg een daadwerkelijke ondersteuning van 
Kamerlid N. Maes, ter plaatse schepen van 
Emancipatiezaken en Ontwikkelingssamen
werking. De organisatoren willen vooral de 
solidariteit over de grenzen heen stimuleren 
en zetten de vrouw in de Derde wereld in de 
schijnwerpers. Hiervoor zijn goede redenen. 

Te weinig ontwikkeiingsprojekten hebben 
aandacht voor de problematiek van vrouwen 
in de derde wereld. Vrouwen vervullen er 
vaak een belangrijke rol in de landbouw, 
zoals in de maniok- of rijstteelt. Meer dan 
eens mislukt een hulpprojekt omdat er geen 
rekening werd gehouden met de sleutelposi
tie van de vrouw op de landbouwvelden. 

Met behulp van het Algemeen Bestuur van 
Ontwikkelingssamenwerking werden vrou
wen uit de Filippijnen, Zaïre, Mexiko, Chili 
uitgenodigd om te komen getuigen over de 
strijd die zij leveren voor hun rechten. Ook in 
dit deel van de wereld blijkt dat het emanci
patieproces moet beginnen met een alfabeti-
seringsprojekt. Meer nog dan de westerse 
vrouwen worden de vrouwen in de ontwikke
lingslanden gekonfronteerd met de zware 
kombinatie van werk en huishouden. 

Maar ook bij ons staat de vrouwenbewe
ging voor een aantal nieuwe uitdagingen. 
Het staat vast dat in Vlaanderen de vrouwen 

ADVERTENTIE 

Zitplaatsen feestzaal voor 
100 personen 

Groepen en bussen op afspraak 
tegen speciale prijzen 

~ toeristenmenu 295 fr. 

Op de Vrouwendag ontbrak de ludie
ke aktie niet. Wit-zwart-geschminkte 
vrouwen verdedigen hiun Vrouwen
huis. De 18de Vrouwendag zeif bena
drukte vooral de internationale soli
dariteit, (foto VUM) 

in stijgende lijn deel uitmaken van de ar
beidsmarkt. Uit de prognoses van het Plan-
buro blijkt dat het alleen de vrouwelijke 

arbeidsreserve is die blijft aangroeien. Het 
Planburo voorziet dat in het jaar 2000 de 
werkende bevolking uit 45 % vrouwen zal 
bestaan. Deze vaststellingen en vooruitzich
ten kunnen doen geloven dat de maatschap
pelijke positie van de vrouw ook daadwerke
lijk evenwaardig zou worden aan die van de 
man. 

Niets is minder waar, op de arbeidsmarkt 
bekleden vrouwen nog steeds een tweede-
rangspositie. Enerzijds zijn zij oververtegen
woordigd in de werkloosheid, anderzijds is 
hun tewerkstellingspositie niet steeds benij
denswaardig. De zwakke positie van vrou
wen op de arbeidsmarkt is In de eerste plaats 
niet alleen toe te schrijven aan de dubbele 
dagtaak en de kinderlast. 

De problematiek is veel komplekser. Een 
vrouw met een boeiende en goed betaalde 
job zal een oplossing vinden voor eventuele 
problemen van kinderopvang. Een vrouw 
met saai en slecht betaald werk zal proberen 
te ontsnappen aan deze situatie. De inscha
keling van vrouwen op de arbeidsmarkt zal 
bijgevolg niet alleen afhangen van het 
scheppen van aangepaste vormen van kin
deropvang, maar ook van een kwaliteitsver
betering van de vrouwenarbeid zelf. Essen
tieel in dit verband zijn o.a. de juiste studie
keuze, voortdurende bijscholing, een inte
ressante taakinhoud, een goede beloning en 
vooral een mentaliteitsverandering bij man
nen en vrouwen, (ge) 

Wij stellen U voor in exclusiviteit 

Niets is minder waar, op de arbeidsmarkt 
bekleden vrouwen nog steeds een tweede-

^-^;;;qjrangspositie. Enerzijds zijn zij oververtegen-^\ 
/ A^woord igd in de werkloosheid, anderzijds i s ^ A 
I l^ )hun tewerkstellingspositie niet steeds benij- / J 
\ _ _ y denswaardig. De zwakke positie van vrou-.^..^ 

wen op de arbeidsmarkt is in de eerste plaats 
niet alleen toe te schrijven aan de dubbele 
dagtaak en de kinderlast. 

Kesiaurateur iidueui Ddimcidaiinciner 
! ^ 

Comberg 29 b 3790 St-Martens-Voeren Tel.:041/811110 

Groepefi informeer eens naar onze arrangementen 
en dagmenu's voor groepen. 

*Furon: eerste vermelding van Voeren in 966. 
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VOEREN EN HET 
SCHIJNBARE BESTAND 

D
E Voerstreek haalt niet meer de 
koppen van de kranten. De zes 
Voerdorpen liggen er rustig bij 
en enkel op de kerkmuren en op 
de straatstenen herinneren wit-
gekalkte slogans aan de bewo
gen Happart-periode. Of Is die 
periode met de komst van bur
gemeester Droeven toch niet he
lemaal achter de rug? 

Hoe Is de situatie op dit 
ogenblil( in Voeren? 

Duysens: „ Op dit ogenblik lijl<t alles 
rustig in Voeren. Sommigen weten zelfs niet 
meer waar Voeren ligt. Zes jaar geleden lag 
dat wel even anders. Voor mij hoeft de 
politiek ook niet op de spits gedreven maar 
de huidige pacifikatie houdt ook gevaren in. 
Het regeerakkoord enerzijds en dan nadien 
het decemberakkoord van Huub Broers met 
Happart, gesloten zonder raadplegen van 
onze fraktie, zorgt voor enkele adders onder 
het gras. Men predikt nu de tolerantie en 
verdraagzaamheid, maar die moet vooral 
van de Vlaamse kant komen. Pacifikatie 
heeft schijnbaar voor de Waalsgezinden een 
andere inhoud dan voor de Vlamingen in 
Voeren. Van de Vlamingen wordt venvacht 
dat ze tolerant zijn en dan zullen de Waalsge
zinden misschien oor hebben voor bepaalde 
vragen. De meerderheid tracht onze ver
draagzaamheid te toetsen en dan moeten we 
op onze tellen passen: Als de vos de passie 
preekt, boer let op je ganzen. 

Toch moeten we de situatie op de voet 
volgen en kontrole blijven uitoefenen op de 
werking van het schepenkollege. Deze week 
nog werd de signalisatie bij wegenwerken in 
eentalig Frans aangeduid wat een overtre
ding is van de wetgeving. Ik nam persoonlijk 
kontakt op met de aannemer om de bordjes 
„deviation" te laten venvijderen. Na enig 
dreigen met de komst van de rijkswacht 
werden de eentalige borden venvijderd. 

Een ander betreurenswaardig feit is de 
wegversperring die werd aangebracht op de 
weg Moelingen naar het Nederlandse 
li/lesch. Heel wat schoolkinderen uit Mesch 
gebruikten deze weg om de provinciale 
school te bereiken. Het gemeentebestuur 
sloot de weg af voor auto's zodat de ouders 
die hun kinderen willen brengen liefst 12 km 
mogen omrijden. We mogen dus zeker onze 
aandacht niet verslappen. 

Op de straat zelf wordt geen strijd meer 
gevoerd, maar het speelt zich nu meer ach
ter de schermen af wat gevaarlijker is." 

Hoe treedt Happart naar buiten? 

Duysens: „ Het is duidelijk geworden dat 
Happart zich niet interesseert aan de ge
meentelijke politiek. Vroeger was zijn be
langstelling al niet groot voor het bestuur in 
Voeren, zelfs niet toen hij burgemeester was 
maar nu heeft hij duidelijk nog meer afstand 
genomen. Wat hem alleen interesseert is de 
taalpolitiek en het reageren tegen de voogdij
overheid en het niet willen aanvaarden van 
Vlaamse wetten. Vooral publicitair wil hij in 
de belangstelling komen en op die manier 
zich voorbereiden op de volgende verkiezin
gen. Waarschijnlijk, zoals wij vermoeden, 
trekt hij dan naar Wallonië en wil er gewest
minister worden. Voor ons niet gelaten, als 
hij naar het „buitenland" trekt, zijn wij van 
een lastpost verlost. 

in 1988 werd een regeerak
koord gesloten over de Voer
streek. Sindsdien wordt er de 
pacifikatie gepreekt. WU ging 
een Idjkje nemen hoe die gete
kende vrede wordt beteefd en 
nageleefd. Gesprekspartner is 
VU-gemeenteraadsHd Jean 
Duysens die tevens lid Is van 
het vast bureau van het OCMW. 
Hij staat dagelijks in de bres 
om de Vlaamse belangen in 
Voeren te verdedigen. 

h^aar voorlopig trekt hij nog de harde kaart 
bij de Waalse fraktie in de gemeenteraad. 
Diegene die Happart niet volgt in de fraktie 
vliegt eruit en wordt vervangen. De echte 
volgelingen gaan nog meer achter hem 
staan en hij stelt zich nog harder op als 
vroeger en gedraagt zich nog meer als leider 
van de groep Retour é Liège. 

Toch is er een kentering de laatste jaren. 
De Waalsgezinden beginnen in te zien wat 
wij als Vlaamse Voerenaars al lang wisten: 
het Retour a Liège -element kan er nooit 
meer komen. Ze beginnen verder in te zien 
dat Happart hen bedrogen heeft en hen 
gebruikt heeft. Zes jaar lang werden ze 
opgejaagd en opgeruid om hem te volgen en 
de strijd aan te binden. Vanaf het ogenblik 
dat hij Europees parlementslid wordt, blijft hij 
hier nog wat rondhangen om af en toe de 

VU-gemeenteraadslid Jean Duysens 
verdedigt dagelijks de belangen van 
de Vlaamse Voerenaars. Voor hem 
houdt de huidige pacifikatie ook ge
varen in. (foto jd) 

show te stelen. De mensen zien in dat hij 
alleen nog werkt voor zijn eigen zak. Wan
neer ze nu nog horen dat hij zou vertrekken 
naar Wallonië om er eventueel minister te 
worden, beseffen ze ook dat hij Voeren laat 
vallen. Hij kan missschien in de federale 
regering nog wat gaan stoken om het Voer
statuut aan te passen maar ik denk dat 
Vlaanderen op dat vlak zo ver gevorderd is 
dat ze dat niet meer zullen toelaten. 

Heel wat Waalsgezinden beginnen Hap
part zelfs te negeren. Zo was er onlangs een 
zeer merkwaardig voorval. Het schepenkol
lege kreeg een vraag van enkele Waalsge
zinden die enkele jaren geleden zelf de 
kerkmuren in Sint-Pieters-Voeren volschilde-
ren met slogans voor Happart en zijn volge
lingen. Zij drongen aan om die slogans nu te 
venvijderen en de kerk haar normaal uitzicht 
weer te geven. In het schepenkollege heeft 
Happart echter geweigerd toestemming te 
geven om de slogans te verwijderen. Hap
part vindt dat de schilderingen op de kerkmu-
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Toch nog Waals geplaag. Deze palen sluiten de verbindingsweg van het 
Nederlandse Mesch en Moelingen af. Ouders die hun kinderen naar school 
brengen met de wagen, dienen hierdoor 12 km meer af te leggen. Ook 
middenstanders verliezen hierdoor Nederlandse klanten. (foto jd) 

ren van het gebouw een monument maken. 
De mensen zijn duidelijk in hun kuit gebeten 
door deze opstelling van Happart en zij 
wensen hem nu zo vlug mogelijk kwijt. " 

De Vlaamse Voerenaars beschikken nu 
over een schepenambt en een plaats In 
het vast bureau van het OCMW. Kan daar
mee Iets bereikt worden? 

Duysens: „ Met het ambt van schepen dat 
Huub Broers bekleedt geraken we op de 
hoogte van wat er zich in het schepenkollege 
afspeelt. Dat is een voordeel. Maar hij is en 
blijft een schepen zonder veel armslag. Fi
nancieel heeft hij weinig in te brengen zodat 
de Vlaamse verenigingen het nog steeds 
zonder subsidies moeten stellen. 

Daarom ook waren we niet zo gelukkig met 
het regeerakkoord rond Voeren waar men 
dat schepenambt voor de minderheid ge-
kreëerd heeft. Tenslotte is het iets geven wat 
voor de Vlamingen weinig inhoudt. Langs de 
andere kant is men dan weer tolerant ge
weest zoals de faciliteiten en het benoemen 
van een Waalse adjunkt-arrondissements-
kommissaris. 

Binnen het OCMW zijn we momenteel de 
stallen aan 't uitmesten met een vriendelijk 
gezicht maar tevens met een onverbiddelijk 
optreden en met klachten naar het provincie
bestuur. De goeverneur en de provincie 
steunt ons hierin, zodat vele zaken nu binnen 
de perken van de wet gaan vallen en de 
toestand genormaliseerd wordt. Er waren 
nogal wat wantoestanden bij aanwervingen 
en aanstellingen, bij uitschrijven van eksa-
mens." 

U dringt ook aan op het oprichten van 
een Voercel? 

Duysens :„De oprichting van een Voercel 
is zeer belangrijk. We hadden reeds kontakt 
met alle Vlaamse ministers uit de eksekutie-
ve en iedereen heeft zijn goede wil getoond, 
maar een Voercel is er nog niet. Om bepaal
de Voerense problemen aan te kaarten in de 
eksekutieve zou dergelijke cel erg nuttig zijn. 
De cel zou moeten samengesteld worden uit 
de fraktie van Voerbelangen, aangevuld 
naargelang het probleem met betrokkenen 

uit Voeren samen met afgevaardigden van 
elke gemeenschapsminister zodat een enga
gement ontstaat tussen alle verantwoordelij
ken. Daardoor kunnen de voorstellen einde
lijk op de tafel van de Vlaamse Eksekutieve 
geraken. De meeste voorstellen van de Ge
meenschapsministers zijn nu individuele ini
tiatieven. 

En voorstellen hebben we zelf nog vol
doende. We denken maar aan de voorzienin
gen voor een KMO-zone waardoor bedrijven 
worden aangetrokken en ook voor de werk
gelegenheid ruimte komt. We wachten ook 
op een initiatief van de Vlaamse Bouwmaat
schappij om het woonuitbreidingsgebied in 
Moeiingen aan te pakken. Ook wordt ge
dacht aan de uitbouw van een kuuroord met 
gebruik van termale bronnen. 

Toch gebeurt er al heelwat. We krijgen 
uitzicht op de bouw van een kultureel cen
trum in Moelingen, we hopen ook op een 
polyvalente sporthal. Deze zou ook haar 
diensten kunnen bewijzen aan de vele 
schoolgroepen die bosidassen organizeren 
in de jeugdherberg en de toeristische sektor 
in het algemeen. Ook wachten we op de 
bouw van 75 serviceflats voor de bejaarden 
van Voeren. Dit projekt is ruim genoeg om 
ook bejaarden uit het naburige Riemst op te 
vangen. Wel heb ik bedenkingen bij de 
aankoop van het Alsbos, omdat niemand 
weet wat er mee aanvangen. Misschien kan 
het ingeschakeld worden voor passieve re-
kreatie. 

Kortom, wij verwachten zeer veel van de 
Vlaamse regering. Zij heeft in Voeren het 
laatste woord maar ze speelt haar rechten 
onvoldoende uit. Onze vraag blijft dus: 
Vlaams Gewest, wij zijn een stukje van 
Vlaanderen, neem alle rechten, want anders 
neemt een minderheid in Vlaanderen dit 
recht in handen." 

Lijsten 

Retour a Liège 
Voerbelangen 
FPV 
FN 

Lijsten 

Retour è Liège 
Voerbelangen 

Gemeenteraadsverkiezingen 

stemmen 

1799 
1034 

15 
15 

Gemeenteraadsverkiezingen 

stemmen 

1610 
1083 

1982 

% 

62,04 
36,89 

0,54 
0,54 

1988 

% 

59,78 
40,22 

zetels 

10 
5 

— 
""" 

zetels 

9 
6 

Parlementsverkiezingen (kameruitslagen) 

Lijsten 

CVP 
AGALEV 
SP 
PVV 
VL. BLOK 
VU 
Blanco 

stemmen 

654 
29 
57 
87 
7 

377 

% 

632 
43 
76 

117 
8 

469 
1364 

zetels 

46,4 
3,2 
5,6 
8,6 
0,6 

34,4 
50 
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EEN WAAR ONDERWIJSCENTRUM 
WERD UITGEBOUWD 

In een korte tijdspanne is Voeren uitge
groeid tot een belangrijk onderwijscen-
trum. In het basisonderwijs neemt het 
Nederlandstalig onderwijs een hoge 
vlucht en wordt een gestadige groei vast
gesteld. De provinciale schooi biedt se-
kundair onderwijs aan en beantwoordt 
aan een werkelijke nood. Nog niet zolang 
geleden werden Nederlandstalige kinde
ren verplicht hun sekundair onderwijs in 
het nabijgelegen Vise te volgen bij gebrek 
aan Nederlandstalig onderwijs. Biezonde-
re bloei kent het onderwijs voor sociale 
promotie en de IMuziekakademie van de 
Vlaamse Gemeenschap in 's-Gravenvoe-
ren kampt met plaatsgebrek om alle leer
lingen op te vangen. 

Mevrouw Palmans-Casier, direktrice van 
het Centrum voor Sociale Promotie schetste 
de grote interesse voor avondl<ursussen. 
„Heel wat mensen van buiten de gemeente 
en een groeiend aantal Voerenaars schrijven 
zich in voor de verschillende kursuspakket-
ten. Op dit ogenblik zijn er in het avondon-
dem/ijs 397 kursisten, een cijfer dat ongetwij
feld nog zal aangroeien. Samen met de 
kleuter- en de lagere school zorgt het avond
onderwijs ervoor dat Voeren tenvolle zijn 
funktie als kultureel centrum kan vervullen. 
Heel wat mensen leren zo dit stukje Vlaande
ren beter kennen en dragen bij tot de kulture-
le uitstraling van de gemeente. Het is belang
rijk dat de mensen zien dat er hier ook veel 
positieve dingen gebeuren, en niet enkel het 
beeld onthouden van de strubbelingen van 
destijds. 

Het lessenpakket bevat verschillende mo
gelijkheden. Vooral de kursus Nederlands 
geniet een groeiende belangstelling. Het 
taalaanbod omvat ook Frans, Duits en 
Spaans op verschillende niveaus en vormen
de kursussen als kleding, informatika, tekst-
venverking, database, spreadsheet en toe
ristisch assistent. 

Opvallend gegeven in heel het pakket is 
het feit dat bijna geen enkele Voerenaar 
Frans volgt. 

De kursus Nederlands is echter duidelijk in 
opmars. Er zijn opnieuw meer kursisten dan 
vroeger Een aantal jaren geleden beston
den die grotendeels uit Voerenaars, zelfs 
Waalsgezinde Voerenaars. Zo konden we 3 
jaar geleden zelfs de dochter van het Frans
talige gemeenteraadslid Norbert Lang in
schrijven voor de kursus Nederlands. De 
kinderen van zijn broers waren ook inge
schreven de voorbije jaren. Ook de kleifizoon 
van Jean-Marie Dodemont studeert nu al 3 
jaar onze taal. Het is toch een veelbeteke
nende evolutie dat familieleden, kinderen en 
kleinkinderen van sterk Waalsgezinden Ne
derlands studeren. Waarschijnlijk omdat 

Mevr. Palmans-Casier, direktrice van het onderwijs Sociale Promotie: „Er is 
grote interesse bij de Walen om Nederlands te leren." (foto jd) 

men zich beklaagt in het verleden een over
dreven fanatieke houding aangenomen te 
hebben. In de praktijk voelen zij ook de 
noodzaak om Nederlands te kennen. Om 
werk te vinden is dat zowat een voorwaarde 
geworden. 

Dit jaar zijn een groot aantal echte Walen 
ingeschreven die allemaal Nederlands nodig 
hebben voor hun werk of om te promoveren. 
Aan de vraag van sommigen naar een snel-
kursus om op een paar maanden de taal te 
leren kan het Centrum moeilijk voldoen, 
vermits het daar niet op ingericht is. 

In het kursistenbestand zitten nogal wat 
handelsvertegenwoordigers en anderen die 
om ekonomische noodzaak Nederlands 
moeten kennen. Tekenend dit jaar zijn de 
mensen met een ondemfijsdlploma, onder
wijzers, regenten en zelfs licentiaten die zich 
inschrijven. In Vlaanderen kan men zich dat 
niet voorstellen dat iemand uit het ondenvijs 
zijn tweede taal niet beheerst. In Wallonië 
zijn er dus leraars die totaal geen Neder

lands kennen en die de kursus beginnen in 
het eerste jaar Er zit een licentiaat, een paar 
regenten en een onderwijzer in het eerste 
jaar Nederlands. Het is vooral om den brode 
dat men de kursus volgt. Het kulturele aspekt 
zal hier hopelijk op volgen. Het feit alleen al 
dat men in Voeren naar school komt is een 
positieve zaak. In hun werksituatie en in 
persoonlijke kontakten zullen zij ook sneller 
geneigd zijn Nederlands te spreken. We 
dragen in ieder geval een steentje bij tot het 
in standhouden en het verspreiden van de 
Nederlandse taal. Op korte termijn zijn de 
resultaten natuurlijk moeilijk in te schatten." 

MUZIEKAKADEMIE 
Dat Voeren hoogstaand kultureel onder

wijs kan bieden bewijst de Muziekakademie 
van de Vlaamse Gemeenschap in 's-Graven-
voeren. Direkteur sedert 1987 is Ernest 

> 
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Maes. „ Bij mijn komst in dat jaar waren er 
reeds 285 leerlingen, een ongekend sukses 
in een dunbevolkte streek die dan nog ver
deeld is in twee gemeenschappen. Momen
teel is dat cijfer gestegen tot318. Datisdeels 
te wijten aan de aantrekkingskracht van het 
muziekonderricht en de nieuwe formule van 
het deeltijds kunstonderwijs die een aantal 
nieuwe vakken geïntroduceerd heeft, zoals 
de instumenten hobo en viool en de kursus-
sen instrumentaal ensemble en voordracht. 
Dat heeft de aantrekkingskracht voor leerlin
gen uit de streek van Voeren enkel vergroot. 
De voedingsbodem van de muziekschool 
breidt zich steeds uit. 

Dat resulteert in deze dunbevolkte streek 
tot een zeer suksesvolle Vlaamse muziek
school. De voorganger van Maes heeft sa
men met de plaatselijke Vlaamse muziek
maatschappij van Voeren een groot aandeel 
in dit sukses, zij legden de basis voor de 
huidige resultaten. 

De rol van de muziekakademie voor het 
Nederlands in Voeren valt niet te onderschat
ten. Niettegenstaande muziek een universe
le taal is, groeit de uitstraling van de akade-
mie. Stilaan hebben ook de Nederlanders de 
weg naar de Muziekakademie gevonden. 
Het ondenvijs is ook verplicht in het Neder
lands, daardoor worden ook heel wat leerlin
gen aangetrokken. Aan de kwaliteit van het 
aanbod hoeft er niet getwijfeld te worden. Op 
niveau van het deeltijds sekundair onderwijs 
kan gesteld worden dat men in Voeren aso-
luut topniveau haalt. 

GRATIS VERVOER ~ 
De gewone Voerenaar heeft ook z'n weg 

naar het muziekonderwijs gevonden. Liefst 
100 leerlingen komen uit de eigen gemeente, 
op 4000 inwoners is dat een fantastisch 
resultaat. 

De toekomst opent mooie perspectieven 
voor het muziekonderwijs in Voeren. Door 
het stijgend aantal leerlingen is er echter een 
dringende noodzaak aan nieuwe huisves
ting. De bloeiende muziekakademie hoopt 
dat de nieuwbouw snel een feit wordt. 
ARGO-ondervoorzitter Jan Bonnamie was 
hier onlangs op bezoek en gaf ons goede 
hoop dat er iets zou gebeuren om de huis
vesting te verbeteren." 

Door een gebrek aan huisvesting werden 
in het naburige Riemst klassen onderge
bracht die ressorteren onder de Muziekaka
demie. De leerlingen uit Riemst kunnen ter 
plaatse de twee eerste jaren van het muziek
onderricht genieten. Daarna dienen ze ech
ter hun studies verder te zetten in 's-Graven-
voeren. De Riemstse VU-schepen Jan Peu-
mans steunt echter tenvolle de school. Als 
financieschepen speelde hij het klaar per 
jaar een budget van 100.000 fr. in de begro
ting te voorzien voor het gratis vervoer van 
de Riemstse leerlingen naar de Voerense 
Muziekakademie. Op die manier wordt de 
integratie van Voeren in de regio bevorderd. 

üc) 

Direkteur Maes van de muziekakademie hoopt op de realisatie van een 
nieuwbouw om de vele jongeren op te vangen die nu de lessen volgen. 

(foto |d) 

BASISONDERWIJS IN VOEREN 
Gemeentelijke Franstalige school: 

Nederlandstalig lager onderwijs: 

Nederlandstalig kleuteronderwijs: 

lager onderwijs 
kleuteronden/vijs 
samen 

provinciale school 
vrije school 
provinciale school 
gemeenteschool 
vrije school 
samen 

100 lln. 
55 lln. 

155 lln. 

186 lln. 

26 lln. 
90 lln. 
18 lln. 
12 lln. 

332 lln. 

In 1987 telde het Nederlandstalig kleuteronderwijs 87 leerlinegn en het lager ondenwijs 
140 leerlingen. 

SEKUNDAIR ONDERWIJS 
De provinciale sekundaire school telt 287 leerlingen. In 1987 waren er 224 

leerlingen. 

ADVERTENTIE 

— DAGBLADEN 
— LOTTO 
— JOKER 
— FOTO'S ONTWIKKELEN 

— FILMROLLETJES 

Terras 50 zitplaatsen 

Speciale prijzen voor groepen. 

Tel. (041) 81 03 88 
Til. (041) 81 03 sa 
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WELKOM AAN DE TOERISTEN 
De Voerstreek is het enige stukje Vlaan

deren aan de oostelijke kant van de Maas. 
De zes deelgemeenten (Moelingen, 's-
Gravenvoeren, Sint-Martens-Voeren, Sint-
Pleters-Voeren, Teuven en Remersdaal) 
herbergen iets meer dan 4000 inwoners 
verspreid over 50 vierkante kilometer. In 
tegenstelling tot de politieke toestand 
ademt het idilllsche landschap rust en 
vrede uit. Een echte plattelands- en land
bouwersgemeenschap met veel natuur
schoon, rustige dorpskernen en heel wat 
toeristische bezienswaardigheden die om 
meer aandacht vragen. WIJ bezocht Pa
trick Claesen die in 's-Gravenvoeren het 
VVV-kantoor „De Voerstreek" verzorgt. 

Wat heeft de Voerstreek aan de bezoe
ker te bieden? 

„De trekpleisters bij uitstelf van de Voer
streek zijn de natuurlijke rijkdom, de mooie 
wandelwegen, het landelijke karakter en 
vooral zijn grote rust. Een groot deel van de 
toeristen kwam ook voor de kommunautaire 
problemen. Men vroeg zich dan af waar de 
bendeleider woont, waar het gemeentehuis 
is en waar het schooltje staat waar de Vlaam
se kinderen werden vernederd. De laatste 
jaren is dat wel enigzins afgenomen. Vele 
mensen verzeilen nu op het WV-kantoor 
voor praktische problemen door een tekort 
aan bewegwijzering en het ontbreken van 
straatnamen. De belangrijkste taak van de 
WV is dan het geven van praktische aanwij
zingen. 

Voeren heeft een prachtig golvend land
schap met een overvloed aan natuurschoon. 
Heel wat bezoekers valt het op datje er vele 
planten en dieren aantreft, die thuis - in 
Vlaanderen of Nederland - weinig of niet 
voorkomen. Men vindt er nog een vrij gaat 
landschapspatroon, kleinschalig en afwisse
lend." 

Hebben de zes Voerdorpen specifieke 
bezienswaardigheden ? 

„Moelingen is een Haspengouws dorp, dat 
aanleunt bij het Nederlandse Eisden, waar 
het ook vele bindien mee heeft. De kerk 
wordt bekroond door een 12de eeuwse ro-
maanse toren. Aan het vroegere gemeente
huis vinden we enkele 18de eeuwse grens
palen versierd met de wapens van de Neder
landen en Oenrijk. De „Schans" is een 
versterking die de Spanjaarden in 1674 
bouwden op de plaats waar het riviertje de 
Benvijn in de Maas vloeit. Aan de nieuwe 
verbindingsweg met de rest van Limburg lige 
imposante stuwdam op de Maas. 

's-Gravenvoeren is meer een lintdorp 
naast het riviertje de Voer. De grafkruisen 
tegen de kerkmuur dateren uit' de 18de 
eeuwse Oostenrijkse periode. Interessant is 
zeker het Steenboskapelletje dat werd ge
bouwd met de materialen van een in 1846 
ontdekte Romeinse villa. Daarnaast worden 

Patrick Claesen wil een betere behuizing voor het VVV-kantoor De Voerstreek. 
Van de gemeente krijgt hij echter niet de minste steun. (foto jd) 

nog heel wat voonverpen tentoongesteld in 
het Kultuur-hlstorisch Centrum De Swaen. 
De kasteeltjes Altenbroek en Ottegraven lig
gen eveneens op het grondgebied van 's-
Gravenvoeren. Twee merkwaardige beziens
waardigheden zijn van kommunautaire aard. 
De twee onwettige straatnaambordjes van 
de Hoogstraat (die zowat de enige zijn in heel 
Voeren) zijn een staaltje van zuivere franko-
fone hypokrisie en getuigen enkel van taal-
Imperialisme van de Franstalige minderheid. 
Vooral tegen de borst stuitendis het plaatsen 
van enorme betonnen palen tussen 's-Gra
venvoeren en Mesch, midden op een verbin
dingsweg. Een grafitti-kunstenaar heeft er 
niet zonder reden „Dit is een nieuwe Berlijn-
se Muur" opgeschilderd. 

Sint-Martens-Voeren wordt gedomineerd 
door de 23m hoge spoonvegbrug op de lijn 
Tongeren-Aken. Belangrijkste bezienswaar
digheid van het grootste Voerdorp is onge
twijfeld het Veltmanshuis, de vroegere pasto
rie die nu dienst doet als Kultureel Centrum 
van de Vlaamse Gemeenschap. Pastoor 
Veltmans was van onschatbaar belang voor 
het Nederlandstalig karakter van Voeren. 
Zijn graf bevindt zich aan de voet van de 
13de eeuwse kerktoren. 

Het kleinste Voerdorp, Sint-Pieters-Voe-
ren, is vooral bekend om zijn Kommanderij. 

Dit kasteel van de Duitse Orde was onderho
rigaan de Landkommanderij Alden Biesen te 
Rijkhoven en draa0 een rijk verleden in zich. 
De geschiedenis van het dorp is sterk be
paald door de opeenvolgende komman-
deurs, zo ook de bouw van het dorpskerkje 
uit 1660. Speciale attraktie te Sint-Pieters-
Voeren is zeker de forellenkwekerij. 

De neogotische Sint-Pieterskerk van Teu
ven steekt hoog boven de rest van het dorp 
uit. Hier vinden we ook het kasteel 'De Hoof' 
en de voormalige abdij van Sinnich. 

Remersdaal in het Oosten van de Voer
streek vertoont al heel wat kenmerken van 
het land van Herve. Naast de kerk vinden w 
de hoeve en de rest van het kasteel 'Het 
Hoes'. Buiten de dorpskom 110 het 17de 
eeuwse kasteel van Opsinnich, dat nu als 
vakantieverblijf voor jeugdgroepen wordt ge
bruikt." 

Kan U kort de historiek van de V W „De 
Voerstreek" schetsen? 

„De VW „De Voerstreek" werd na de 
taalgrenswetgeving in 1963 opgericht door 
Vlamingen. Het is een vzw die wordt gerund 
met subsidies langs provinciale kant (als 
gewestelijke vzw). Daarnaast betalen de 
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VOEREN VERDIENT BETER handelaars van Voeren een lidgeld. Zo kun
nen de kosten van de vzw gedekt worden: 
huur betalen, affiches maken, folders ma
ken, enz... leder jaar stijgt de toeristische 
aantrekkingskracht van Voeren, zowel het 
verblijfs- als het ééndagstoerisme. Het één-
dagstoerisme bestaat vooral uit een toevloed 
van bussen of gezinnen. Jaarlijks komen hier 
een 150-tal bussen die Voeren bezoeken met 
een VW-gids. Dat zijn bijna uitsluitend Vla
mingen, waarvan vele Antwerpenaars en 
Hagelanders. De laatste jaren groeit ook de 
belanstelling uit Limburg zelf Van frankofo-
ne kant is er weinig interesse. Voor de VVV-
leden is het bustoerisme een belangrijke 
bron van inkomsten, h/lensen die wensen te 
overnachten kijken uit naar een vakantiehuis 
of een hotel. Op dit ogenblik zijn er hooguit 
een 100-tal vakantiebedden, een cijfer dat 
ruim tekort schiet aan de noden. Hopelijk kan 
dit bestand snel aangroeien. De infrastruk-
tuur is op dit ogenblik nog niet optimaal. Er 
zijn voor heel de Voerstreek 2 hotels, 7 
bivakhemen, 3 kampeerplaatsen en een 10-
tal vakantiehuizen. Partikuliere verhuur is zo 
goed als onbestaande. De prijzen voor ver
blijf stoerisme bedragen ongeveer lOOOfr. 
per dag. Dat maakt van de Voerstreek een 
aantrekkelijke vakantiestek voor de natuur
liefhebber. Ook op gastronomisch vlak kan 
de Voerstreek gemakkelijk de konkurrentie 
aan met andere regio's, loensen die een
maal de gemeente bezochten, keren dan ook 
regelmatig terug." 

Hoe verloopt de relatie met het gemeen
tebestuur? 

„Er zijn bijzonder weinig kontakten vanuit 
het gemeentebestuur met de VVV. Waar
schijnlijk hadden mijn voorgangers in die zin 
meer problemen. De gemeentelijke meerder
heid heeft een eigen VW op papier, die 
echter niet erkend wordt door de overheid. In 
principe kan er dus niets gedaan worden 
zonder de WV „De Voerstreek" daarin te 
kennen. 

Positief kan die relatie zeker niet genoemd 
worden. Het belangrijkste gevolg is dat wij 
niet op de gemeente kunnen terugvallen 
voor financiële en logistieke steun. Dat laat 
zich voelen in het onderhoud van de toeristi
sche infrastruktuur zoals de wandelwegen." 

Zijn er dan dingen waar U dringend een 
oplossing voor wenst? 

„De belangrijkste nood op dit ogenblik is 
de bewegwijzering van de wandelwegen. Die 
kunnen door een gebrek aan middelen nau
welijks onderhouden worden. Vanuit de ge
meente wordt hier totaal geen medewerking 
verleend. Men is beducht voor het Vlaamse 
karakter van het toerisme in Voeren. Het zou 
voor de VVV „De Voerstreek" ook een 
gevoelige verbetering zijn als we een betere 
behuizing kregen die liefst ook wat centraler 
gelegen was. De omstandigheden - klein en 
in een zijstraat gelegen - zijn niet optimaal. 
Als die noden in de nabije toekomst worden 
opgelost, ben ik al een tevreden mani" 

Üc) 

Zes dorpen in volmaakte, dikke rust. De 
buitenstaander die zich terugtrekt in dit stuk
je Vlaanderen dompelt zich onder in een 
niemandsland. Eens van de „grote weg" af, 
verdwijn je er in een volmaakt landschaps
park. De elders zo onverbiddelijke tijdsklok 
heeft hier gelukkig nu en dan even halt 
gehouden. 
In Voeren dus geen schreeuwerige reklame, 
„handels"-zaken zijn er al even zeldzaam 
als funktioneel, landbouwers zijn er geen 
agrarisch managers maar ,,boeren". 

De aktuele rust staat in schril kontrast met 
de sfeer die tijdens Happart-tijd op de Voer
dorpen woog. Wie ooit aanwezig was op een 
van de vele Vlaamse akties en manifestaties 
— door de deelnemers steevast „wandelin
gen" genoemd — kan het maar moeilijk 
geloven. De tijd heeft het vele plak- en 
kalkwerk laten vervagen en aftakelen. Van 
enige taalstrijd is op straat nog maar weinig 
te merken. Ruziënde anders-taligen blijken 
nu vaak buren zonder meer. Kortom, het 
leven verschilt er in weinig met dat van dat 
van iedere plattelandsgemeente. 

Over de Voerwandelingen bestaan heroï
sche verhalen. Voor wie aktief mee-wandel-
de viel er inderdaad één en ander te be
leven. Hoevele Vlaams-Nationalisten trok
ken niet richting Voeren, gemotiveerd vanuit 
een gekrenkt rechtvaardigheidsgevoel. Het 
kon en het mocht niet dat de Vlaamse 
Voerenaars bleven lijden onder francofone 
agressie en misdadig optreden. Het vijands
beeld was uitgelijnd; de mobilisatiekracht 
was evenredig met de scherpte ervan. 

Ook wij stapten mee op. Een laatste keer 
op 29 januari 1984, nu bijna 7 jaar geleden. 
De emotionele betrokkenheid tegenover het 
Vlaamse leed was groot en heftig; de kennis 
van Voeren en z'n inwoners was maar min
netjes. Dat de Rijkswacht de zondagswande-
laars een wandeling liet maken doorheen 
bossen en — de prachige — holle wegen, ver 
verwijderd van elke dorpskern, deed niet 
onmiddellijk terzake. We waren aanwezig 
geweest, hadden onze ,,steke" gestaan. 

Deze zomer zakten we opnieuw naar Voe
ren af. Op het programma nieuwe, ditmaal 
rustiger wandelingen. Het werd een biezon-
dere konfrontatie. 

Nu hadden we natuurlijk weet van de 
gewijzigde politieke toestand. De betrokken 
— sinds de jongste staatshervorming, 
Vlaamse — voogdijministers spelen het fran
cofone spelletje niet langer mee. De No-
thomb-tijd ligt ver venwijderd. De Happart
broers hebben zich veilig genesteld in hun 
Europees en nationaal mandaat. De Vlaam
se aanwezigheid tekent zich steeds resoluter 
uit. Voeren krijgt nieuwe kansen. 

Het aanvoelen dat we tijdens de Voer
wandelingen van tien jaar terug hadden, ligt 
ver venwijderd van wat we thans ervaren. 
Deze vaststelling roept vragen op. Waren we 
dwaasweg, als jeugdzonde, terechtgekomen 

Vanuit de Voerense meerderheid 
wordt tocli nog getracht af en toe de 
wet te overtreden. Bewijs deze straat
naamborden, (foto |d) 

in een flauwe opbodpolitiek? Verblindt de 
symboolwaarde die Voeren gaandeweg voor 
beide kampen had gekregen? 

Misschien wel. Wie wat afstand neemt van 
pro's en kontra's moet vaststellen dat het 
met dit fusiedorp, net 4.000 inwoners groot, 
grondig fout liep. 

Onverschilligheid is weliswaar van alle 
tijden, maar het is toch merkwaardig dat vele 
Voerenaars niet alleen vragen om met rust te 
worden gelaten, maar meer nog, zich daad
werkelijk afkeren van iedere inmenging. De 
pletwals van de jarenlange overdadige medi
abelangstelling is hier allicht niet vreemd 
aan. 

Hoeven we ons dan, uit schroom en res-
pekt voor z'n inwoners, uit Voeren terug te 
trekken? Neen. Laat ons er blijven ,,wande
len", f^aar nu met een ander perspektief en 
motivatie. 

Het politieke kader waarbinnen de Voeren-
se dorpsklucht zich afspeelde is totaal gewij
zigd. De Vlaamse Voerenaars, en met hen 
alle Vlamingen, moeten de geboden kansen 
grijpen. In open dialoog, met stille diploma
tie, zonder mediaheisa. Versta hier geen 
pleidooi in voor een laks optreden. Integen
deel, laat ons ervan bewust zijn dat je met 
stille diplomatie ook kan bedrogen worden. 
Maakte Happart al lang zijn bocht en wordt 
de Waalse geniepigheid iet langer op straat 
geuit, toch is ze niet verdwenen. Heel wat 
pesterijen blijven. Maar laat Vlaanderen be
seffen voortaan zelf de middelen in handen 
te hebben om hier een kontrolerende, bij
sturende en desnoods sanktionerende rol te 
spelen. 

Laat Vlaanderen Voeren her-ontdekken in 
zijn prachtige veelvoud van mogelijkheden. 
Voeren verdient immers beter. 

Nico Moyaert 
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MINISTER SAUWENS EN DE VOERSTREEK 
Sedert VU-Gemeenschapsminister Jo-

han Sauwens twee jaar geleden het roer in 
handen heeft genomen op het Departe
ment Openbare Werken en Verkeer heeft 
hij Voeren zeker met links laten liggen 
Integendeel, hij heeft steeds getracht een 
positief beleid te ontwikkelen naar de 
Voerstreek toe, indien mogelijk in overleg 
met de plaatselijke VU-mandatanssen. 
Hierover had de WIJ een kort gesprek met 
Gemeenschapsminister Johan Sauwens. 

De staat van een aantal wegen in Voeren 
is verre van schitterend. Wat bent U van 
plan hieraan te doen ? 

Sauwens ,, Het probleem hierbij is dat het 
voornamelijk gaat om gemeentewegen waar 
mijn departement bijgevolg geen bevoegd
heden kan uitoefenen Ik heb dan ook op
dracht gegeven een onderzoek op te starten 
om de wegen van groot verkeer door Voeren 
over te nemen door het Vlaams Gewest 
Hieruit IS echter gebleken dat de kostprijs 
voor de herstelling van de weg Moelingen -
Sint-Martens-Voeren wordt geschat op 70 
miljoen frank Dit betekent dat de overname 
en herstelling van deze gemeenteweg van 
groot verkeer budgettair onmogelijk in een 
keer kan gebeuren en zal bijgevolg in fazen 

worden opgesplitst De eerste fase bestaat 
uit de verbinding tussen de N653 en de N627 
over een afstand van 900 meter Hierdoor zal 
alvast een behoorlijke oost-west kontinuiteit 
worden verzekerd " 

Het IS algemeen geweten dat U een 
verdediger bent van de verkeersveiligheid 
en dan in het bijzonder de veiligheid van 
de zogenaamde zwakke weggebruikers 
zoals de fietsers. Wordt in dit beleid ook 
de gemeente Voeren betrokken ? 

Sauwens „Natuurlijk laten wij ook op dit 
vlak de gemeente Voeren met aan haar lot 
over Voor het jaar 1991 heb ik een bedrag 
van 12 miljoen fr ingeschreven in het fysisch 
programma voor de aanleg van de volgende 
fietspaden 

— fietspad langs de Batticestraat vanaf de 
grens tot aan het kruispunt met de Voeren
straat , 

— fietspad langs de Visestraat vanaf de 
Berwijnbrug in Woelingen tot aan de spoor
wegbrug , 

— fietspad langs de Schilberg en Plank 
vanaf de grensovergang tot aan de Varen
straat (Teuven)" 

Naast de infrastructuurwerken behoort 
ook het openbaar vervoer tot uw bevoegd
heid. Hoe ziet de toestand voor Voeren er 
daarbij uit ? 

Sauwens ,,Het openbaar vervoer, dat 
voorlopig nog wordt verzorgd door de NMVB 

'^.: 

WANNEER KOMT ER NU 
EINDELIJK EEN VOERCEL? 

Op 12 juni van dit jaar hield Frieda Brepoels, lid van de Vlaamse Raad voor de VU een 
'interpellatie met als onderwerp ,,Initiatieven ter versterking van het Vlaamse karakter 
van Voeren" Hierbij bepleitte zij ondermeer de oprichting van een Voercel binnen de 
Vlaamse Eksekutieve Deze cel zou dan o m een doorstroming dienen te verzekeren 
van ideeën uit Voeren naar de Vlaamse Eksekutieve toe 

Op de vraag van kamerlid Brepoels binnen welke termijn deze Voercel werkzaam zou 
kunnen zijn, antwoordde Minister Geens, Voorzitter van de Vlaamse Eksekutieve, dat 
volgens hem de opnchting van een specifieke Voercel binnen de Eksekutieve zich met 
opdringt Hij vindt dat de huidige kontakten tussen de Vlaamse mandatarissen, de 
provincie en de Vlaamse Gemeenschap optimaal verlopen en leiden tot de nodige 
beslissingen 

Blijkbaar denkt het merendeel van de leden van de Vlaamse Raad hier echter anders 
over Naar aanleiding van de interpellatie van Fneda Brepoels diende de VU immers een 
motie van aanbeveling in In deze motie werd uitdrukkelijk de vraag gesteld naar de 
oprichting van een Voercel waarvan zowel alle gemeenschapsministers als het 
provinciebestuur en de Vlaamse gemeenteraadsleden deel uitmaken en die moet 
komen tot voorstellen die op het terrein de versterking van de Vlaamse aanwezigheid 
moeten realiseren 

Deze motie van aanbeveling werd goedgekeurd met 104 stemmen voor, 1 tegen en 15 
onthoudingen 

Deze week nog heeft Friëda Brepoels de voorzittervan de Vlaamse Eksekutieve nog 
eens hennnerd aan deze motie en opnieuw gevraagd wanneer nu eindelijk de Voercel 
een konkrete uitvoering krijgt 

21 WIJ 16 NOVEMBER 1990 



OMSLAGVERHAAL 

WAT HEEF DE VLAAMSE 
REGERING REEDS GEDAAN? 

en binnenkort door de Vlaamse Vervoers
maatschappij, spitst haar aandacht voorna
melijk toe op twee belangrijke passagiers-
groepen, enerzijds het scholenvervoer en 
anderzijds het woon-werkvervoer. Deze twee 
groepen vormen immers het overgrote deel 
van de passagiers van en naar Voeren. 

Beide groepen zijn gekoncentreerd van en 
naar Tongeren en Riemst. De bediening 
gebeurt enerzijds op een voldoende wijze via 
de lijn Voeren-Wezet-Tongeren. Anderzijds 
is er een vlotte busverbinding tussen Tonge-
ren-Riemst-Voeren, die vooral tijdens de 
schooluren een zeer ruime bezetting heeft. 

Momenteel onderzoekt de NMVB de mo
gelijkheid van een korter reistrajekt recht
streeks via Moelingen." 

Worden er verder nog plannen ontwik
keld voor Voeren binnen uw Departement 
7 

Sauwens:„Op dit moment wordt gewerkt 
aan de inplanting van een eigen regie-post 
van het Bestuur der Wegen in Voeren. Hierin 
zal een vaste dienst voor de gemeente Voe
ren worden verzekerd. Dit zal o.m. het wege-
nonderhoud zeker ten goede komen. 

Tevens wordt een dossier voorbereid voor 
de uitbouw van een komplex met motel, 
restaurant, tankstation, enz., aan de auto
snelweg van Luik naar Nederlands-Limburg 
in Moelingen. 

Geschat wordt dat op termijn zo'n 70 
personen kunnen worden tewerkgesteld in 
dit komplex. Dit zou uiteraard een belangrij
ke ruggesteun vormen voor de Vlaamse 
Voerenaars. 

Tot slot werd een betere ontsluiting in de 
richting van Limburg gerealiseerd door de 
verbinding van de verkeerswisselaar met de 
weg üxhe-Riemst." 

Erik Notermans 

ADVERTENTIE 

CHALET 
"DE COMBERG" 

Luxe appartementen 
hele jaar door 

Demollin - Wanders 
Komberg 31 

3790 Sint-Martens-Voeren 

Gelegen aan bosrand 
voor 6 personen 

tel. 041-81.07.94 

De huidige Vlaamse Ekseltutieve heeft 
ruim twee jaar het roer In handen in 
Vlaanderen. WIJ probeert een overzicht te 
geven van de initiatieven die al dan niet 
genomen zijn voor Voeren binnen die 
Vlaamse regering. In verspreide slagorde 
hebben de verscheidene Gemeenschaps
ministers al heel wat gedaan voor de 
Voerstreek. Al de realisaties vergen vele 
miljoenen maar de vraag blijft of ze allen 
opportuun zijn. 

Het wordt stilaan tijd om dezelfde in
spanningen te leveren voor de Vlaamse 
gemeenten in de Brusselse Rand. Ook 
daar moet het Vlaams karakter behouden 
blijven en ook daar hebben de Vlaamse 
inwoners ondersteuning nodig. Er moet in 
de Brusselse Rand toch niet gewacht wor
den op een Happart om de aandacht te 
vestigen op dit gebied. 

Voeren werd reeds op vele vlakken gehol
pen. Op het gebied van Landinrichting, 
Natuurbehoud en Toerisme werd eind 1989 
het ,,Alsbos", 57 ha. groot, aangekocht door 
het Vlaamse Gewest als natuurgebied. Er 
worden nu plannen ontwikkeld om dit bos 
een bestemming te geven als toeristisch 
wandelgebied. Dit zou goed kaderen in het 
landschappelijk karakter van de Voerstreek, 
dat vaak als belangrijkste toeristische troef 
van deze prachtige gemeente wordt naar 
voren geschoven. 

Voor het overige plant het Vlaamse Com
missariaat Generaal voor Toerisme geen 
grote initiatieven, zoals het aantrekken van 
een rekreatiepark. Dit zou moordend zijn 
voor deze streek. 

Op het vlak van het kulturele beleid zijn er 
twee belangrijke dossiers die na lang aansle
pen eindelijk in een positieve zin voor de 
inwoners van Voeren zijn geëvolueerd. 

In de eerste plaats is er het feit dat VTM tot 
op heden niet te ontvangen is op de kabel in 
Voeren. Op een parlementaire vraag van VU-
lid van de Vlaamse Raad Frieda Brepoels 
heeft Gemeenschapsminister van Kuituur 
Dewael geantwoord dat dit probleem uitein
delijk is opgelost. Op 11 oktober 1990 werd 
aan de interkommunale Intermosane op
dracht gegeven de werken te starten om het 
signaal van VTM vanaf het antennestation te 
Vise naar Voeren te brengen. De interkom
munale verwacht dat de werken ongeveer 2 
maanden zullen duren. Dit zou betekenen 
dat de Voerenaren midden december einde
lijk VTM zullen kunnen ontvangen. 

Een tweede belangrijk dossier op kultureel 
vlak Is de polivalente zaal te Moelingen. Een 
eerste ontwerp werd reeds in 1984 op papier 
gezet. De kostprijs voor de venwezenlijking 

van dit eerste plan werd geraamd op 40 
miljoen fr. Dit was te duur zodat beslist werd 
om een beperkter projekt uit te tekenen. Het 
zou echter nog enkele jaren duren vooraleer 
dit beperkte projekt zijn goedkeuring kreeg 
van de bevoegde minister. Dit gebeurde 
uiteindelijk op 18 mei van dit jaar. Deze 
nieuwe polivalente zaal zal ongeveer 21 
miljoen kosten en o.m. uit een zaal van 400 
m ,̂ funcitonele ruimtes van 190 m^ en een 
terras van 360 m^ betaan. De aanbestedings
procedure zal begin 1991 kunnen worden 
ingezet. 

WERKGELEGENHEID 
Het zou voor Voeren een goede zaak zijn 

indien op korte termijn de KMO-zone die 
binnen het gewestplan St.-Truiden- Tonge
ren is voorzien in Moelingen zou kunnen 
ontsloten worden. Het gaat hierbij om een 
gebied van ca. 11 ha. Een degelijk gebruik 
van deze KMO-zone voor het aantrekken van 
bedrijven zal een stimulans betekenen voor 
de werkgelegenheid in Voeren. 

Probleem is echter dat dit gebied nog 
volledig dient ontsloten te worden. Misschien 
zou de provincie een deel van het krediet van 
1 miljard, dat KS ter beschikking heeft ge
steld om industrieterreinen uit te rusten, 
hiervoor kan gebruikt worden. Gemeen
schapsminister Sauwens heeft hien/oor trou
wens kontakt opgenomen met Goeverneur 
Vandermeulen. 

Vele jonge gezinnen trekken weg uit Moe
lingen, deels omdat ze er geen werk vinden, 
maar ook voor een belangrijk deel omdat er 
een duidelijk gebrek is aan woongelegen
heid. 

Nochtans bestaan er mogelijkheden, o.m. 
via de woon- uitbreidingszones in Moelingen 
en 's Gravenvoeren. Hier is een belangrijke 
taak weggelegd voor de Vlaamse Huisves
tingsmaatschappij. 

Op het vlak van onderwijs vormt uiteraard 
het muziekonderwijs een belangrijk dossier 
voor de Vlaamse Gemeenschap in Voeren. 
Enerzijds handelt het hierbij om de nieuw
bouw van de Muziekakademie. Deze plan
nen zijn reeds lang hangende en de nodige 
onteigeningen werden gerealiseerd. De Voe
renaars hopen dat de ARGO, die hiervoor 
bevoegd is, een snelle beslissing neemt. 

Anderzijds is er de sterke toename van het 
leerlingenaantal waardoor er problemen zijn 
gerezen met het lesurenpakket dat niet lan
ger toereikend is. Nochtans wil Gemeen
schapsminister van Ondenwijs Coens voorlo
pig geen bijkomende lesuren toewijzen. 

Erik Notermans 
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BOEKEN 

POLITIEKE GESCHIEDENIS OPGEFRIST 
Het is een paradoksale situatie. Enerzijds 

wordt luidop gelclaagd over de gebrekkige 
historische kennis van de jongere generaties 
en staat het vak geschiedenis nog steeds ter 
diskussie in bepaalde onderwijsmiddens. 
Anderzijds echter, en de pas afgelopen Ant
werpse boekenbeurs toonde dit eens te meer 
aan, ondergaat de boekenmarkt een onafge
broken stortvloed van historische werken, 
zowel wetenschappelijke als vulgariserende. 
Worden al die druksels eigenlijk wel gele
zen? 

Wat tot ieders verplichte lektuur zou moe
ten behoren, ook en vooral van de bewuste 
Vlaming, is de zopas verschenen heruitgave 
van de Politieke geschiedenis van België van 
1830 tot heden van de VUB-historici Els 
Witte, Jan Craeybeckx en Alain Meynen. 
Over dit onderwerp bestaat uiteraard het 
onmisbare naslagwerk van wijlen Theo 
Luyckx, aangevuld door Mare Platel, dat in 
de eerste plaats een objektlef, kronologisch 
feitenrelaas wil zijn. Met is een zakelijke, 
enciklopedische opsomming van wat week 
na week de Wetstraat beroerde. De ambitie 
van de Brusselse wetenschappers reikt 
evenwel verder: doorheen de ontelbare feite
lijkheden poogt men een dieperliggende di
mensie te ontwaren, de krachtlijnen van ons 
politiek bestel bloot te leggen. Of, zoals in de 
Inleiding wordt gesteld: ,,Deze synthese wil 
tevens een proeve tot interpretatie zijn, waar-

Voeren vormde jarenlang het uitgelezen strijdtoneel voor spektakulaire 
konfrontaties tussen Vlaamse wandelaars en Franstalige tegenbetogers. Pas 
met de aantrede van de huidige regering kan er van een beginnende 
pacifikatie gewaagd worden. (toto oann) 

bij we zijn uitgegaan van een verantwoorde 
keuze van de onderwerpen en een kritisch 
gecontroleerde behandeling van de thema's. 
Dit wil echter geenszins zeggen dat we 

ADVERTENTIE 

herberg "DE SWAEN" 
,,De Swaen" dateert uit 1585. Ondertussen is er weinig aan het aloude 
uitzicht veranderd. Van 1699 tot 1794 fungeerde "De Swaen" als uitspan
ning voor de postkoetsverbinding tussen Luik en Aken. Sinds 1987 is de 
Swaen weer in volle glorie hersteld. 
Men vindt er een heus biercafé met meer dan 100 soorten bier, in de 18e 
eeuwse gelagkamers kan men genieten van vele streekspecialiteiten. De 
authentieke inrichting herinnert in alle opzichten aan een achttiende-
eeuwse herberg. In de winter kan men er zich warmen aan de Leuvense 
stoof en bij de open haard. In de zomer vindt men er een koele verpozing 
temidden van een originele verzameling antiquiteiten. Wie liever de 
buitenlucht snuift, vindt op de ruime binnenkeer beschutting tegen zon en 
wind. Zonaanbidders komen aan hun trekken op het zonneterras voor de 
herberg. 

Een bezoekerscentrum in de oude keldergewelven verschaft de bezoeker 
van de Voerstreek informatie over wandelingen, excursies en bezienswaar-
digfieden. 
Voor de bezoeker die langer van de streek wil genieten staat een 
eenvoudig bed ter beschikking. 

"De Swaen" 
Kinkenberg 188 

3798 's-Gravenvoeren 
041-81.13.67 

ernaar streven de lezer een interpretatie op 
te dringen." 

De vijfde uitgave van dit reeds klassiek 
geworden boek is veel meer dan een loutere 
herdruk. Aan de geschiedschrijving van de 
eerste 100 jaar van Belgiës bestaan werd 
weinig veranderd. Het is vooral voor de 
periode na de Tweede Wereldoorlog dat de 
auteurs hun struktuur ingrijpend wijzigden. 
Na een hoofdstuk over de onmiddellijke na
oorlogse periode worden de gebeurtenissen 
van de afgelopen 40 jaar nog uitdrukkelijker 
dan voorheen geïnterpreteerd vanuit de drie 
grote breuklijnen in de Belgische politiek: de 
ideologische (katoliek-vrijzinnig), de ekono-
mische (arbeid-kapitaal) en de kommunau-
taire (Vlaams-Waals) scheidingslijn. Aan elke 
tegenstelling wordt een apart hoofdstuk ge
wijd. Voordeel is uiteraard de eenvoud en de 
duidelijkheid. Nadeel is dat de interdepen
dentie van de verschillende dossiers en het 
chaotische van de politiek minder tot zijn 
recht komt. In een uitstekende, up to date 
gebrachte bibliografie wordt evenwel, ten 
gerieve van de geïnteresseerden, naar de
tailstudies vera/ezen. Na een voorlaatste 
hoofdstuk over de buitenlandse politiek sluit 
het boek af met enkele algemeen politikolo-
gische beschouwingen. 

FIlip Oeios 

— Politieke geschiedenis van België van 
1830 tot heden. E. Witte, J.Craeybecl(x en 
A. Meynen. Standaard Uitgeverij/Antwer
pen in co-produl<tie met VUB-Press, 1990. 
416 biz., 795 fr. 
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ACHTERU TKIJKSPIEGEL 

VERGETEN VERJAARDAG 
LEIDDE TOT 

GRIEVENKOMMISSIB 
N september 1830 greep de „Belgische' 

I revolutie plaats 
Maurits Josson (1855-1926) noemde 

I het de 99ste inval van Frankrijk in de 
Nederlanden Josson was te Brussel de 
eerste advokaat die een Nederlandstalig 
naambord aan zijn deur durfde hangen 
en in een pro deo-zaak speelde hij het 
klaar een Nederlandstalig verslag bij de 

I rechtbank van Brussel in te dienen 

Josson werü daarom voor tvi/ee jaar 
geschorst 

BELLIARD 
Kamiel Huysmans noemde die Belgische 

revolutie een muiten] die revolutie werd ge
noemd omdat ze haar slag thuis haalde 
Enerzijds wegens de slappe Hollandse hou
ding — de Hollanders gingen lopen voor 
iemand met een houten been — , anderzijds 
wegens de Franse diplomatieke en militaire 
steun 

Hoe anders verdiende Augustin Daniei 
comte de Belliard (1769-1832), die „organisa 
l'armee beige et signa Ie traite qui separait la 
Belgique de la Holiande ' een straatnaam te 
Brussel "̂  Hij organiseerde dus het Belgisch 
leger en tekende het verdrag dat België uit 
de Nederlanden losmaakte Talleyrand 
noemde deze scheiding de grootste Franse 
overwinning sedert de laatste overwinning 
van Napoleon 

In 1831, nadat Leopold van Saksen Co-
burg koning was geworden door zijn eedaf
legging op 21 juli 1831, werd Belliard door de 
koning als gezant naar Frankrijk aanvaard 
Maar op 28 januan 1832, dus nauwelijks na 
een halfjaar dienst te Brussel, stierf Belliard 
En toch kreeg hij te Brussel met alleen een 
straat naar hem genoemd, en dan nog wel 
een van de belangrijkste in die nieuwe hoofd
stad, maar ook een standbeeld, met ver van 
het koninklijk paleis 

In zijn militaire karnere tijdens en na Napo
leon en voor en na de revolutie, maakte 
Belliard enkele karrieristensprongen Was hij 
met de kommandant van de bezettende 
Franse troepen in Madrid op 2 en 3 mei 
1808' Goya heeft over die episode geschil

derd en geetst {Desastres de la guerra, 82 
etsen Verschnkkingen van de oorlog) Wie 
kent met het Goya-schildenj over de terecht
stellingen te Madnd op 3 mei 1808'' Een 
werk van 266 bij 345 cm, klaar geraakt in 
1814 

Wij kennen de cinquantenaire 
en de centenaire: verjaardagen 
van het koninkrijk België die 
telkens monumentaal bezegeld 
werden. In 1880 met de feest-
bogen op het einde van de 
Brusselse Wetstraat, in 1930 
met de Eeuwfeestpaleizen op 
de Heizei. 
Maar toen België in 1855 25 
jaar bestond waren de Belgi
sche bewindslieden de datum 
vergeten. Schande! 
Dus zocht en vond men een 
alternatief. Op 21 juli 1856 zat 
Leopold 125 jaar op de troon en 
daarom schreef de regering 
een wedstrijd uit voor een 
dichtstuk in het Frans en het 
Nederlands. 
Maar de inrichters werden van 
Vlaamse kant op een scherp 
manifest getrakteerd. 
Deze week vertelt Herman 
Maes hoe een „vergeten ver
jaardag" tot de Grievenkom-
missie van 1856 leidde. Vol
gende week belicht hij de in
houd van haar verslag. 

^j^^'^'i'kf^ftf^^ 

DICHTSTUK 
Men wou in dat jonge België, dat zijn eigen 

25sfe verjaardag was vergeten dan toch 
regenng een ,,prijskamp" uit voor een Frans 
en een Vlaams ,,dichtstuk om den 35 jarigen 
vrede en voorspoed van België te bezingen" 

21 juli 1831, de dag dat Leopold I de 
eed van koning aflegde, had 25 jaar 
later een groots feest van ,,Belgische 
vrede en voorspoed" moeten wor
den. De inrichters werden van Vlaam
se kant echter op een vernietigend 
manifest getrakteerd! (foto E Peustiens) 
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De Antwerpse Vlaamsgezinden van het 
Nederlands Kunstverbond gaven op 28 mei 
1856 als antwoord een manifest uit waarvan 
Max Rooses in 1885 (en dat was dan toch al 
dertig jaar lager) beweerde dat dit „het 
meest krasse aller vertoogschriften" was dat 
hij ooit gelezen had. 

Het antwoord had het effel<t van een don
derslag bij heldere hemel want er was In het 
manifest niet alleen sprake van Vlamingen 
en van Vlaams, maar o ramp! ook van 
Nederlands en Nederlanders! 

De tekst was opgesteld door de Antwerpse 
volksdichter en joernalist Jan Baptist van 
Ryswyck (1818-1869), vader van de latere 
burgemeester van Antwerpen Jan Van Rijs-
wijck. En op de koop toe ging Jan van 
Ryswyck die tekst persoonlijk afgeven aan 
de kroonprins, die zeer kort daarop officieel 
te Antwerpen op bezoek was. Jan ging ook 
de inhoud van zijn Vertoogschrift verdedigen 
op een audiëntie bij de minister van Binnen
landse Zaken die tevens eerste-minister was 
(van een regering met amper zes ministers). 

Eerste minister Pieter De Decker (1812-
1891) had de reputatie de eerste Vlaamsge-
zinde minister in België te zijn. Emanuel 
Rosseels en Leonard De Cuyper vergezel
den Van Ryswyck op die audiëntie. 

MINDER DAN EEN 
NEGER... 

Het gevolg? Pieter De Decker kreeg het 
klaar dat er een „Vlaemsche Commissie" 
zou opgericht worden met een heel lange 
officiële naam, maar in de geschiedenis 
gewoonweg gekend als de Grievenkommis-
sie. 

Wat waren die grieven? Van Ryswyck had 
ze opgesomd en we korten sterk in: 

„Wij beminnen de vorst, onze instellingen, 
onze regering. Maar worden wij wel bemind ? 

Sinds 25 jaar wordt de Vlaming miskend, 
verdrukt, vernederd; hij wordt in een vreem
de taal aangesproken, gehoord, gevonnisd 
en gerecht; hij heeft Frans geld, een Frans 
Hof, Franse wetgeving, Frans bestuur, Frans 
leger, Frans gerecht. 

Sinds 25 jaar krijgt hij, ondanks de grond
wet, geen gelijkheid en versmoort men zijn 
taal, het vaderland van de ziel, is hij vreem
deling in zijn eigen huis. 

De Waal is het bevoorrecht bedorven kind, 
de Vlaming wordt verstoten en miskend: 
alles voor wie Frans kent, mets voor wie een 

Vlaamse moeder heeft. De Belgische oplos
sing: wees Frans en verlies wat in u de 
Nederlander kenmerkt. Verkoop uw taal, ver
geet uw afkomst. 

Zijn wij hier meer dan een neger in een 
planterij, dan een indiaan in een Engelse 
kolonie? 25 jaar koningschap in België staat 
gelijk met 25 jaar verdrukking en misken
ning, met de lijkdienst van ons moreel volks
bestaan. Deze klacht is ons antwoord op de 
prijskamp. Wie anders reageert is in zijn hart 
geen Vlaming en geen Nederlander." 

De vertoog-schrijver Jan Baptist van Rys
wyck was de zoon van Jan Cornells (1789-
1871) en de vader van Jan, Antwerps burge
meester van 1892 tot 1906 (hij leefde van 
1853 tot 1906). Jan Baptist (1818-1869) had 
een broer Theodoor (1811-1849) en een 
broer Lambrecht (1822-1894). Alle drie die 
broers, evenals hun vader staan „geboek
staafd" als Volksdichters. De Van Ryswyc-
ken vormen dus drie generaties wel en wee 
(vooral wee) van de Vlaamse beweging te 
Antwerpen. 

Herman Maes 

Volgende week: 
Wat de Grievenkommissie 
beoogde 

ADVERTENTIE 

mik babyion 
Aan de lezers van het weekblad WIJ deelt Mik Babyion mee dat het eerste deel van 

zijn gedenkschriften persklaar is. Het boek is openhartig, vrijmoedig en soms stoutmoe
dig geschreven, zoals Mik zelf meent te zijn. U zal het kunnen beoordelen en 
eventueel... veroordelen. 

Het valt eigenlijk in vijf grote hoofdstukken uiteen (totaal 430 pagina's). 
1. Biografische schets: van de kinderjaren tot de uittrede uit de aktieve politiek; 
2. Geschreven „portretten" (50 om precies te zijn) uit de politieke, kulturele en sociale 

wereld; 
3. Ervaringen, indrukken, belevenissen, beschouwingen, meningen; 
4. Bijlagen (perskommentaren over de auteur, vraaggesprekken, onuitgegeven 

dokumenten, enkele parlementaire tussenkomsten); 
5. 60 fotopagina's. 
Nu intekenen betekent dat u van de voordeelprijs (1.150 fr.) kunt genieten. Dit kan 

door onmiddellijk te storten op rekeningnr. 385-0451658-89 van 
BVBA Drukkerij Uitgeverij Oranje De Eenhoorn, 
Fritz de Beulestraat 7 
9000 Gent 1 
met mededeling: Mik Babyion: Open Venster. 

Technische gegevens: formaat 16 x 24 cm; houtvrij mat papier; tvreekleurige 
glanzende omslag; garengenaaid (dus stevig); ca. 430 pagina's. Prijs: 1.150 fr. 
Boekhandelsprijs: 1.400 fr. 

Het boek wordt u bezorgd, uiterlijk vijf weken na bestelling. De intekenaars uit de regio 
Roeselare en uit de Vlaamse Raad ontvangen het boek aan huis door de auteur zelf. 

Open venster. .op mijn kamer 
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BOEKEN 

DE VERDACHTEN VAN SEPTEMBER '44 
Zoals de meesten onder ons weten, moch

ten in 1944 bij de „bevrijding" een aantal 
burgers op een speciale manier van deze 
bevrijding genieten. Zij kregen namelijk de 
gastvrijheid van de staat, voor kortere of 
langere termijn. Let wel: het gaat hier niét 
om zg. „kollaborateurs" die in een of andere 
formatie gestaan hadden, of die op politiek of 
ekonomisch vlak met de bezetter hadden 
meegewerkt. Het ging hier om burgers die 
om een of andere reden door eenderwie van 
,,Duitsgezindheid" beschuldigd werden: 
vaak volstond een vooroorlogse leeuwenvlag 
op 11 juli, of zelfs in menig geval de nijd van 
een konkurrent. 

Hoeveel mensen juist op deze ongrond
wettelijke wijze werden aangehouden, en dit 
door gewapende burgers die geen enkel 
wettelijk gezag vertegenwoordigden en hoe-
velen er zo opgesloten werden in geïmprovi
seerde koncentratiekampen onder toezicht 
van deze burgers, die zich weerstander 
noemden maar vaak pas nè de bevrijding 
zich als dusdanig lieten gelden, is bij bena
dering niet geweten. Er waren geen officiële 
aanhoudingsmandaten en geen kontrole-
mogelijkheid door de regering. Men sprak 
van 91.000, maar waarschijnlijk ligt het aan
tal veel hoger. Er werden immers in totaal 
405.067 zaken beslecht. De officiële ge
schiedschrijving heeft deze feiten verzwe
gen, geminimaliseerd of zelfs geloochend. 
En anderzijds heeft de officiële geschied
schrijving, wanneer ze gekonfronteerd werd 
met de feiten, precies gedaan alsof alles was 
gebeurd binnen de perken van de wettelijk
heid. 

OMZENDBRIEF NR. 340 
In zijn boek De verdachten van september 

'44 heeft de Veurnse priester en ateneumle-
raar de zg.,,administratieve" internering van 
de niét onder de strafwet vallende burgers in 
1944 uitvoerig en grondig behandeld, daarbij 
uitgaande van de beruchte Omzendbrief nr. 
340 van de toenmalige minister van Justitie, 
Antoine Delfosse (21 augustus 1944). Tus
sen haakjes: deze Delfosse liep in mei 1940 
de deuren plat bij ,,nieuwe ordegezinden" 
om een regering (uiteraard met hen) te 
vormen. Toen zijn haring niet braadde, trok 
hij naar Engeland om een der ergste repres-
sionisten te worden. Het boek van Pauwels is 
een uitvoerige, degelijke studie: geen propa-
ganda-schrift, geen persoonlijke getuigenis 
maar een dokument. En wat er in beschre
ven wordt, behoort zeker niet tot de schoon
ste bladzijde van de Belgische geschiedenis. 
Weinigen die er aan deel genomen hebben, 
hebben reden tot fier zijn over hun houding. 

Het boek is geïllustreerd met talrijke foto's 
en het zijn niét de aangehoudenen op die 

Met hoevelen zij waren die in september '44 op ongrondwettelijke wijze 
aangehouden werden is niet geweten. Er waren geen officiële aanhoudings
mandaten, er was geen kontrole... De perken van enige wettelijkheid beston
den niet... (,o,o wiJ-archief) 

foto's die reden hebben om beschaamd te 
zijn. De foto op de omslag — waarop een 
moeder met een kindje wordt opgeleid — is 
een beschamend dokument voor de krijgs
haftig- of triomfantelijk-grijnzende opleiders 
of toeschouwers... I^aar nu ter zake. 

Prof. Gilissen van de ULB schreef in 1950 
dat de aanhoudingen gedaan werden door 
de wettelijke autoriteiten of dadelijk aan hen 
onderworpen. En de fameuze Ganshof van 
der Meersch beweerde nog in 1984 in Lon
den, dat de aanhoudingen niét het werk van 
de weerstand was. Iedereen, die deze perio
de heeft meegemaakt, wéét dat die bewerin
gen niet met de waarheid stroken. Dezelfde 
prof. Gilissen geeft in 1984 toe: ,,Die aan
houdingen werden voor het grootste gedeel
te gedaan door de Weerstand; dikwijls door 
valse weerstanders of weerstanders van het 
laatste uur, soms door burgers die zich 
lokaal van de macht hadden meester ge
maakt...". Oudere magistraten schreven 
alarmbrieven naar het parlement om op de 
onschuld van duizenden geïnterneerden te 
wijzen. Prof. Verbist kloeg in het parlement 
de toestand van onwettelijkheid aan. 

A LA GOEBELS 
De beruchte Omzendbrief van Delfosse 

steunde op een omzendbrief van 30 decem
ber 1918, die uitdrukkelijk vermeldde dat het 
feit lid te zijn van een partij nooit kan volstaan 
om vervolging in te stellen. In werkelijkheid 

hield men daarmee geen rekening: aanhou
dingen, folteringen, brandstichtingen, plun
deringen, moorden, verkrachtingen ge
schiedden ongestraft. De weerstand kreeg 
amnestie voor daden gepleegd voor 1 no
vember 1944. En zonder enige vorm van 
proces werden 25.000 „verdachten" onder 
voorarrest geplaatst, zonder dat ze onder 
enige strafwet vielen! CVP-senatoren eisten 
een onderzoekskommissie en vergeleken de 
kampen met de Duitse koncentratiekampen. 
En minister Grégoire liet een wet op de 
epuratie afkondigen, waarbij het lidmaat
schap van het VNV met terugwerkende 
kracht strafbaar gesteld werd. Tégen de 
omzendbrief van 1918 in! Het waren vooral 
de toenmalige kommunisten die de rol van 
bloedhond speelden. Zelfs de pers werd 
onder druk gezet door direkte of indirekte 
censuur: Demany was daarbij een soort 
minister voor propaganda è la Goebels. 

Hel boek van Wilfried Pauwels legt de hele 
situatie bloot. Op grond van een ernstige en 
objektieve studie van de archieven wordt een 
bladzijde uit de jongste geschiedenis, waar
over het stilzwijgen bewaard werd, — door 
de dagbladpers én door politieke partijen, die 
meer bekommerd waren om de verkiezingen 
dan om de mensenrechten — in meer dan 
200 bladzijden belicht. Aanbevolen lektuur! 

J.V. 

— De Verdachten van september '44. Wilfried 
Pauwels. Uitg. De Nederlanden, Antwerpen. 240 
biz., 16 biz. foto's, 850 fr. 
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BOEKEN 

WEERSTAND ALS VERHALEN-THEMA 
Onder de pretentieuze titel Geschiedenis 

van het verzet 1940-1945 bracht de oud-
geschiedenisleraar dr. J. Buitkamp een vijftal 
uivoerige verhalen bijeen over de periode 
van de Tweede Wereldoorlog in Nederland 
en België, met daarin speciale aandacht voor 
aktivitelten van het verzet, de weerstand dus. 
Het zijn inderdaad verhalen (niet in de zin 
van gefantazeerde vertelsels), zoals hij die 
vroeger in de klas verteld moet hebben aan 
leerlingen van het Nederlandse voortgezet 
onderwijs die hem vroegen Iets over ,,oude 
tijden" te laten horen. 

Opgegroeid in een gezin dat zich in de 
oorlog nadrukkelijk te weer stelde tegen de 
Duitsers en het nationaal-socialisme, vertel
de de leraar uiteraard graag over de „gewo
ne mensen" die uit het diepst van hun 
overtuiging in het verzet gingen, over de 
dramatiek, de spanning en vaak ook het 
avontuur waarmee het bieden van weerstand 
gepaard ging. Boeiende kost voor jongeren, 
en toegegeven moet worden dat ook de 
verhalen in Buitkamps boek lezenswaard zijn 
voor wie destijds de bezettingsjaren bewust 
heeft meegemaakt (en overleefd). 

SOORTEN VERZET 
Om een zekere konstruktie in zijn werk aan 

te brengen — wat in spontaan vertelde 
terugblikken niet altijd mogelijk is — bracht 
de schrijver een logisch lijkende indeling aan 
in de diverse vormen van weerstand. Hij 
onderscheidt simbolisch verzet, polemisch 
verzet, defensief en offensief verzet Dat //yW 
min of meer logisch, maar in de werkelijkheid 
liepen die vormen voortdurend door elkaar 
heen of overlapten ze elkaar. Bovendien 
werden de strafmaatregelen van de bezet
tende overheid (waarvan de werking in Bel
gië en Nederland heel verschillend was) met 
het vorderen van de tijd even rigoureus 
toegepast tegenover mensen die simbolisch 
verzet pleegden, als tegenover saboteurs, 
spionnen en agenten van Geheime Dien
sten. Er zijn bij voorbeeld studenten en 
geestelijken die op papier protest aanteken
den tegen de eerste anti-joodse maatrege
len, naar koncentratiekampen overgebracht 
waarvan ze nooit zijn teruggekeerd. En in 
Den Haag plaatsten de Duitsers mitrailleurs 
op de straathoeken toen de bevolking in 
1940 op de verjaardag van de naar Engeland 
ontkomen prins Bernhard witte anjers (de 
lievelingsbloem van de prins) kwamen neer
leggen bij vaderlandse monumenten. 

AFWACHTEN 

weerstand. Behalve dan in het eerste verhaal 
waarin verteld wordt dat tot ongeveer een 
jaar na de Duitse inval in de Lage Landen de 
Nederlanders een zeer afwachtende hou
ding ten opzichte van de bezetter aannamen, 
en dat het verzet in België zich in die periode 
bepaalde tot prikakties. 

Tot het simbolisch verzet rekent de samen
steller van het boek de kettingbreiven-„Geu-
zenaktie" in Amsterdam waarmee al in mei 
'40 begonnen werd (14 mensen werden 
hiervoor tien maanden later gefuzilleerd), het 
verschijnen van pamfleten in België als ant
woord op het Manifest van Hendrik de Man 
die de BWP had ontbonden, het op allerlei 
manieren dragen van de vlaggekleuren, in 
Brussel demonstraties op Wapenstilstands-
dag en in Nederland de boykot van Winter
hulp. 

Bij het polemisch verzet komt onder meer 
het protest ter sprake van de Brusselse 
burgemeester Van de l\/leulebroecl< tegen 
zijn ontslag, de sluikpers en alles wat in 
Nederland werd ondernomen om te proteste
ren tegen de hand over hand toenemende 
jodenvervolging. 

Het verhaal over defensief verzet handelt 
over het helpen, beschermen en verzorgen 
van diegenen die door de bezetter werden 
bedreigd en vervolgd (joden, onderduikers, 
mensen die naar Portugal of Zwitserland 
vluchtten, geallieerde piloten, verplicht in 
Duitsland tewerkgestelden en weerstanders 
die rantsoeneringskantoren overvielen om 
zegels voor onderduikers te bemachtigen). 

MET ALLE MIDDELEN 
In het verhaal over het offensief verzet 

tenslotte gaat het over de strijd van Neder
landers en Belgen die zich beschouwden als 
vrijwilligers in een ondergronds leger. Alle 
middelen waarover men kon beschikken 
werden daarbij ingeschakeld, slachtoffers 
vielen er bij honderden, onder wie velen door 
lafhartig verraad. 

Dit alles wordt inderdaad op een levendige 
manier verhaald, met veel oog voor spekta-
kulaire details en de dramatiek die nu een
maal onvermijdelijk was. Nogmaals: een 
spannend oorlogsboek, dat desondanks niet 
dé geschiedenis van hét verzet oplevert. Die 
is veel diepgaander, overzichtelijker en ze
ker nauwkeuriger door anderen te boek ge
steld in de 45 jaren sinds het tweede grote 
werelddrama. 

Vermelden we nog dat volgens Buitkamp 
in de oorlogsjaren 5 procent van de Neder
landse bevolking in het verzet stond, 5 pro
cent zich in de kollaboratie stortte en 90 
procent zich ,,al of met mopperend, min of 
meer bij de situatie aanpaste". 

jeeveedee 

— Geschiedenis van het verzet 1940-1945. Dr. J. 
Buitkamp. UKg. FIbula/Unleboek, Houten 
(Ned.). 153 biz., 395 fr. 

Niettemin hield de schrijver zich bij het 
titelen van de vijf hoofdstukken van zijn boek 
aan de formele indeling van de soorten van 

Na de oorlog werd de Weerstand bovengronds en ging zijn gang. Naar 
believen werden mensen opgepakt en als misdadigers behandeld... 

(foto WIJ-archief) 
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HET VLAAMSE 
LEEFMIUEUBELEID 
ONDER DE LOEP 

N zijn inleiding beliandelde Rob Gee-
raerts de algemene punten van kritiek. 
Hij stipte aan dat het Vlaamse leefmilieu-
beleid moet vertrekken van de volledige 
federalisering van het leefmilieubeleid, 
gekoppeld aan de verdragsbevoegdheid 
voor de Gewesten. Verder Is de VU 
voorstander van een milieu-ekonomie, 
gebaseerd op een gestruktureerd over
leg met alle ekonomische sektoren. Het 
Vlaamse leefmilieubeleid moet hierbij 

voldoende ondersteund worden door een 
gedegen wetenschappelijke onderbouw. 

Uiterst belangrijk in een efficiënt beleid is 
de grondige inventarisatie van de algemene 
milieu-en natuurtoestand. Voor de VU die
nen al deze onderzoeksresultaten verzameld 
te worden in een centrale milieu-bank. Open
baarheid van bestuur houdt in dat het publiek 
toegang moet krijgen tot alle onderzoeksre
sultaten. 

MILIEURECHTBANKEF 
De VU kiest verder voor het gebruik van 

milieuheffingen om elke betrokkene te ver
plichten milieubewuster te gaan leven of te 
gaan produceren. Uiteraard dienen hiervoor 
binnen de EG de nodige richtlijnen opgesteld 
te worden. De heffingen moeten ook in 
direkte relatie staan tot de vervuiling en de 
opbrengsten moeten ten goede komen aan 
de betrokken milieusektor. Op deze manier 
bereikt men de beste kosten/baten ratio: de 
grootste vervuilers die gemakkelijk kunnen 
saneren, doen dit omdat ze anders teveel 
heffingen moeten betalen. 

De signaalfunktie van de gemeenten kan 
uitgebouwd worden dmv een MMgemeente-
lijk investeringsfonds voor het leefmilieu". 
Etienne Van Vaerenbergh stelde in dit ver
band zijn nieuwe voorstel van dekreet voor. 
Dit milieufonds kan plaatselijke en dringende 
milieuproblemen voorafgaand financieren en 
op deze manier de administratieve mallemo
len omzeilen. Het gemeentelijk beleid wordt 
verder aangevuld met een milieu-inventari
satie en de uitbouw van een milieu-dienst en 
gekwalificeerde-ambtenaar. 

Om verstoorders van het milieu efficiënter 
aan te pakken werd het VU-voorstel tot 
oprichting van milieurechtbanken opnieuw 
voorgesteld. 

MESTPROBLEEM 
In het rijtje van de sektoriële besprekingen 

stelde Michel Capoen dat het voorliggende 
mestdekreet te zeer afgestemd is op mest-
verspreiding, waardoor de eKologisch waar
devolle gebieden en gebieden met kwestba-
re grondwaterlagen ernstig bedreigd wor
den. Bodem-, grondwater- en mestproblema
tiek moeten trouwens behandeld worden in 

Het ieefmiiieubeieidsplan van 
minister Keichtertnans wordt 
binnenkort ter besprel(ing 
voorgelegd aan de Vlaamse 
Raad. Voldoende reden om het 
plan te toetsen aan de eigen 
standpunten en inzichten. 
Gedurende de voorbije maan
den maakte de milieucet een 
balans op dat op donderdag 8 
november door de betrokken 
kommissarissen F. Brepoels, J. 
Caudron, E. Van Vaerenbergh 
en M. Capoen o.l.v. senator 
Rob Geeraerts aan de pers 
voorgesteld werd. 
Het voorliggende milieube
leidsplan betekent een eerste 
stap in de goede richting. De 
VU Vlaamse Vrije Demokreten 
zal echter tijdens de bespre
king in de Vlaamse Raad niet 
alleen de leemten opvullen, 
maar ook eigen voorstellen for
muleren om te komen tot een 
beter leefmilieubeleid in Vlaan
deren. 

samenhang met de moderne landbouwpoli
tiek. 

Voor Frieda Brepoels dient het erosiepro
bleem in vruchtbare landbouwgebieden ver
sneld aangepakt. Zij stelde in dit verband 
haar nieuwe voorstel van dekreet ter bestrij
ding van de bodemdegradatie voor. 

O.l.v. Rob Geeraerts stelde Milieucel 
van de VU haar balans van Kelchter-
mans' Milieubeleidsplan voor. Vol
gens Geeraerts moet het Vlaams mi
lieubeleid vertrekken van de volledi
ge federalisering en het Vlaams ver
dragsrecht, (foto archief) 

WATERZUIVERING 
Kamerlid Jan Caudron had tal van beden

kingen bij het Vlaamse waterzuiveringsbe-
leid, waarbij het aksent veel te weinig op het 
voorkomen van vervuiling gericht is. Het 
waterzuiveringsprogramma voorziet verder 
niets voor de achterstand inzake gemeente
lijke rioleringsnetten en heeft te weinig aan
dacht voor de diffuse bronnen van waterver
vuiling. Caudron waarschuwde verder niet 
alle heil te venwachten van de nieuwe NV 
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Aquafin. De moeilijkheden bij de oprichting 
zal voor een achterstand zorgen in het inves
teringsprogramma. Hij wees verder op de 
demotivatie bij het personeel van de VMZ, 
het verlies van know how voor de overheid en 
het gevaar voor monopolisering van dit mark
tsegment. 

In meer landelijke gebieden kan kleinscha
lige waterzuiveringsproblematiek een be
langrijke aanvulling zijn op de klassieke 
zuivering (rietvelden, meertrapsvallen). Ge
meentebesturen kunnen hierbij ten volle be
trokken worden. 

AFVAL 
Het afvalstoffenplan is teveel afgestemd 

op afvalverbranding. Alhoewel het voorko-
mingsbeleid prioritair heet te zijn, is er van 
konkrete maatregelen terzake weinig terug 
te vinden. De VU werkte in dit verband een 
voorstel tot grondstoffenbeleid uit waarbij de 
producenten zoveel mogelijk aangezet wor
den recycleerbare afvalstoffen als grondstof 
te gebruiken in het produktieproces. De 
produktie van goederen die in het afvalstadi-
um milieubelastend zijn moet geleidelijk af
gebouwd worden. 

Tevens werd gewezen op het gevaar dat 
gemeentebesturen (en bijgevolg de gezin
nen) steeds meer en meer geld zullen moe
ten uitgeven aan afvalverwijdering, terwijl de 
privé-sektor gouden zaken doet in de opha-
lings- en verbrandingssektor. 

OFFENSIEF 
MILIEUBELEID 

Kamerlid E. Van Vaerenbergh stelde dat 
het offensieve natuurbeleid dringend aange
vuld moet worden met konkrete maatrege
len. In praktijk wordt het vooropgestelde 
beleid om te komen tot een groene hoofd-
struktuur in Vlaanderen immers nog steeds 
niet daadwerkelijk uitgevoerd (cfr. rekreatie-
parken, golfterreinen, ontgrindingen). 

Verder dienen de 23 weerhouden vogel-
richtlijngebieden dringend beschermd te 
worden door uitvoeringsbesluiten. Ook de 
vergunningsplicht voor vegetatie- en relief-
wijziging is een dringende noodzaak. 

Van Vaerenbergh ondersteunde nogmaals 
het vroegere VU-standpunt waarbij beheer
sovereenkomsten met landbouwers in het 
natuurbehoud ingeschakeld moeten worden. 

Deze beheersovereenkomsten worden bij 
voorbaat ingevoerd in ekologisch waardevol
le landbouwzones, weidevogelgebieden, 
bufferzones van natuurgebieden en in de 23 
vogelrichtlijngebieden. 

(p.h.) 

De volledige persmap — met de nieuwe 
voorstellen van dekreet — is gratis ver
krijgbaar bij de vu-studiedienst: Barrika-
denplein 12 te 1000 Brussel. 

HOE GEZOND 
EN MILIEUVRIENDELIJK 
ETEN WIJ? 

De in onze titel gestelde vraag omvat 
zoveel aspekten dat ze niet éénduidig te 
beantwoorden valt. De natuurlijke realiteit, 
ons keukengedrag en de vindingrijkheid van 
de voedingsindustrie leiden tot tegenstrijdig
heden die elk voor zich weer nieuwe vragen 
oproepen. WIJ stelt er enkel van en maakt 
kleine bedenkingen. 

PUUR NATUUR 
De gezondheidskultus en slankheidsrage 

zoeken terecht oplossingen in de hoopvolle 
gedachte ,,terug naar de natuur". Maar in 
hoeverre is die in onze tijd van massakon-
sumptie nog haalbaar? Als we sekuur willen 
zijn, betekent,,natuur" een toestand waarin 
een vrucht of groente zich bevindt voor er 
opzettelijk iets aan gewijzigd wordt. Waar 
vinden we die nog? 

We willen allemaal verse produkten, maar 
die moeten wel lang houdbaar zijn. Een 
contradictio in termini. De voedselknutse-
laars van de „levensmiddelenproceskunde" 
zijn wel verdienstelijk aktief met gesofisti
keerde technieken en additieven, maar hoe 
dan ook: weg ,,puur natuur". De mooie 
woorden op de diepvriesverpakking en 
,,plukvers", ,,oogstvers", „vangstvers", 
enz. zijn vanzelfsprekend misleidende fiktie. 
Dan spreken we nog niet van onze eigen 
„vlug klaar" en ,,gemakkelijke bereiding" 
eisen. In nagenoeg alle gevallen van verpak
te zgz. natuurlijke en verse produkten mogen 
we hooguit spreken van natuurgetrouwe imi
taties. 

Is daar absoluut iets op tegen? Is onze 
additievenangst niet overdreven? Voedings
wetenschappers hebben aangetoond dat de 
broodformules van goede industriële bakke
rijen soms ,,gezonder" op punt staan dan 
deze van sommige „warme bakkers" die ook 
snel en profijtzekerwillen werken. Additieven 
zijn uit onze eetkultuur nog moeilijk weg te 
denken. En de eetwaren-technologie en 
volksgezondheidskontroles staan momen
teel wel zover dat de additieven onschadelijk 
en niet smaakbeïnvloedend zijn, al wekken 
zij nog altijd huiver. Nu hebben wij uiteraard 
niets tegen „puur natuur" als ideaal. Maar 
aan de werkelijkheid van de bevolkingscij
fers, de stedelijke konsentraties en de ,,mo
derne" keukengewoonten kan niet voorbij 
gegaan worden. Wie dat toch wil, moet 
noodgedwongen helemaal het eigen potje 
koken met groenten uit de moestuin zonder 
kunstmest en insekticiden. 

?g?g ' l ^W ' ^ fgwTW^grggg ' ^y ' 'S^ : ; ^ 

Terug naar de natuur... in hoeverre 
haalbaar in deze tijd van massakon-
SUmptie? (toto E. Peustjens) 

MILIEUVRIENDELIJK 
Dat ons voedsel milieuverontreinigend is, 

klinkt onwaarschijnllijk. Er zijn desbetreffend 
nog geen diepgaande onderzoeken verricht, 
maar enkele vaststellingen doen ons soms 
vreemd opkijken. 

Dat de moderne landbouwtechnieken die 
voor véél vers natuurlijk voedsel moeten 
zorgen, ook verantwoordelijk zijn voor heel 
wat vogelsterfte, bodem- en waterbevuiling 
is geweten. Maar beseffen we ook dat onze 
vooraf schoongemaakte ,,natuurlijke" ge-
makkelijkheidsvoeding jaarlijks voor duizen
den tonnen industrieel afval zorgt? 

Neem nu onze dagelijkse melk. De tijd van 
de melkboer Is voorbij. De plastiek fles is 
onsmakelijk en milieuvijandig, ook over haar 
hoogtepunt heen. In opgang zijn de melkpak
ken, maar die hebben weer een niet recyk-
leerbare kunststoflaag. Moeten we dus terug 
naar de ,,leeggoed teruggenomen" glazen 
fles? Wat dan te denken van de agressieve 
schoonmaakmiddelen in de fabrieK en het 
onvermijdelijke, luchtverontreinigende re
tourtransport? 

Natuurlijk en milieuvriendelijk eten, veel is 
daarbij onduidelijk. De onderzoekers doen 
proefnemingen, de voedingsdeskundigen 
speuren naar ideale formules, de industrie 
tobt. Wij kunnen alleen maar de wenkbrau
wen fronsen, maar wel in de achtertuin, 
winkel en keuken zelf beginnen. 

(NvB) 
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SOULSISTER, 
CHRIS DE BURGH 
EN ANDERE BELCANTO'S 

Guido Belcanto, uit het leven gegrepen. (foto Paul Bolslus) 

Na een vrij matte lente kan het deze herfst 
niet meer op; de platenproduktie draait op 
volle toeren. Na Robert Long en de verza-
mel-dubbelplaat van Boudewijn de Groot, 
staan Clouseau, Soulsister, Bart Peeters en 
zijn Radio's, Margriet, Koen Crucke, Conny 
en Danny Fabri, Willy Sommers, Guido Bel
canto en Tars Lootens met nieuwe platen te 
dringen. Terwijl voor enkele dagen nog een 
live-plaat van Willem Vermanderen voorge
steld werd en we op 8 december Johan 
Verminnen verwachten. 

Elk zijn beurt dus, en Soulsister is de 
eerste inlandse groep die na de Pebbles echt 
internationale klasse en respons mocht erva
ren. 

Leyers, Michiels en Soulsister heet het nu 
voluit, pakken uit met een voltreffer (bij EMI) 
die onder de titel Heat vooral hun sterke 
vokale kwaliteiten laat bespelen, wat tijdens 
hun recente optredens opviel. 

Na een sterk debuut is de Antwerpse 
kroegenzanger-chansonnier Guido Belcanto 
verder „Op zoek naar Romantiek", en be
speelt op zijn nieuwe opname verder de 
sentimentele snaar. Deze kreeg de welgeko
zen titel „Plastic rozen verwelken niet" mee. 
Van bij het inleidende ,,Vlammetjes" weet je 
dat Belcanto op de wip zit tussen het levens
lied, de kleinkunst en de persiflage. Wat 
geen afbreuk doet aan zijn talent en kwaliteit, 
zijn schalkse blues bv. spreekt voor zichzelf, 
zijn „Tango" zal vooral de iets ouderen 
aanspreken, zijn ,,Frangois" en „Een vrouw 
zien huilen" zijn aangrijpende levensliede
ren. „Echte mannen" een heuse rocker, 
,,Platina marina" een fiftiesslow. Een portie 
spaghetti-filmmuziek en melancholische zi
geunersfeer ronden af. 

CHRIS DE BURGH 
In wezen is hij een Ierse volkszanger-met

gitaar, die echter op het verkeerde moment, 
halfweg zeventig toen de simfonische pop 
hoogtij vierde, zijn eerste opnamen maakte. 
Door alle trends heen is Chris De Burgh een 
vaste waarde gebleven! Mooiste bewijs is 
het feit dat hij om de twee jaar een vrijwel 
uitverkochte Europese toer onderneemt. Zijn 

,,Lady in red" en „Don't pay the ferryman" 
zijn internationale tophits geworden. De aan
pak, de kleurrijke verhalen en de prachtige 
melodielijnen zijn de grote troeven waarmee 
De Burgh beroert en meesleept. Deze kwali
teiten zijn ook te horen op de recente plaat 
die terecht de titel „High on emotion" mee
kreeg, ze werd live in Dublin opgenomen. 

Omringd door zijn vertrouwde kwintet krijg je 
het klankbeeld van wat wij vorig jaar in Vorst-
nationaal meemaakten; een prachtkoncert, 
met grote momenten zoals ,,The revolution" 
waarin hij zijn Ierse folkroots naar voren laat 
komen, zijn betere hitwerk met ondermeer 
ook ,,Borderline" waarop hij de piano be
speelt en het gevoelvolle „Spaceman". De 
popballade „Missing you" en de plaattitel 
zijn bedoeld voor romantici (bij Polydor). 

DIAMOND AWARDS 
Dit weekeinde zijn we aan het jaarlijk 

televisie-playback-festival toe, waarbij grote 
namen omwille van hun verdienste een ,,dia-
manten eerbewijs" krijgen. Vandaag vrijdag 
zijn in het Antwerpse Sportpalais ondermeer 
Helen Shapiro, Kylie Minogue, Toto Cotug-
no, Duran Duran en Kim Wilde aan de beurt. 
Morgen; de Kreuners, Technotronic, Lorca 
(Lambada), Clouseau en Matthias Reim. Of 
je kan op radio I luisteren naar folkzanger 
Donovan, opgenomen op Dranouter '90. 
Zondag 18 is er de 25ste Dag van het 
Vlaamse Lied in de Antwerpse Singel, dit 
keer in het teken van Emiel Hullebroeck die 
een kwarteeuw geleden overleed. 

S.D. 
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VLAKBIJ EN ELDERS 

AUTEURSRECHT ZORGT VOOR 
BUITENLANDSE DEVIEZEN 

Wij houden er niet van het in werl<elijl<heid 
onbestaande begrip „Belgische l<unst" te 
gebruil<en, maar soms l<an je er niet om 
heen. Want, als de Belgische Vereniging van 
Auteurs, Komponisten en Uitgevers, beter 
bekend als SABAM, de cijfers publiceert van 
de voor het boekjaar 1989 vanuit het buiten
land gestorte auteursrechten, dan betreffen 
deze het hele Belgisch-nationale repertoire. 
Een preciese Vlaams-Waalse opsplitsing 
wordt daarbij niet gemaakt en dat kan wel
licht ook niet. 

Het in de titel vermelde bedrag omvat 85 
miljoen aan uitvoeringsrechten, 4,64 miljoen 
gaat naar onze filmmakers, 39,5 miljoen 
komen via kabel/satelliet en 4,4 miljoen ko
men op de rekeningen van onze toneelau
teurs. 

Het wekt verbazing in welke nabije en 
verre landen hier gemaakte werken aan hun 
scheppers auteursrechten opbrengen en 
dus aktieve waardering genieten. In het lijstje 
van 33 landen zijn onze rechtstreekse buren 
de grootste betalers (telkens in miljoenen 
Bfr.): Frankrijk (111,8), Nederland (71,3), de 
Duitse Bondsrepubliek (24,7). Op de vierde 
plaats komt Japan (11), dan Italië (7,7). De 
Verenigde Staten en Groot-Brittannië zijn 
goed voor 4,4 miljoen en zo brokkelen de 
bedragen vlug af tot Zaïre dat nog 3.000 
frank uitbetaalde en tenslotte Peru met 1.000 
frank. 

VERDRAG VAN R O M F 
De hogergenoemde cijfers zijn aanzienlijk, 

maar niet imponerend. Zij omvatten slechts 
een deeltje van de opbrengst van de artistie
ke produktie: rechten, dus niet uitvoering of 
voorstellingen zelf. Ook beeldende kunsten 
en literatuur in drukvorm zijn er niet inbegre
pen. 

Laten we het even over België hebben. In 
1961 werd het Verdrag van Rome gesloten, 
een internationale overeenkomst voor de 
bescherming van uitvoerende kunstenaars 
of vertolkers, van platenproducenten en ra
dio-omroepen. Tot dusver hebben 35 landen, 
alfabetisch gaande van Barbados tot Zwe
den, dit Verdrag ondertekend. Hoewel dit 
Verdrag de uitvoerende kunstenaars een 
billijke vergoeding waarborgt voor hun op 
geluidsdragers opgenomen artistieke presta
ties, heeft België het Verdrag van Rome nog 
steeds niet bekrachtigd. Als staat zonder 
ministerie van Kuituur zal het dit logischerwij
ze ook niet meer kunnen. Een reden te meer 
om voor Vlaanderen internationaal verdra-
grecht te bekomen, ter vrijwaring van de 
belangen van onze musici, akteurs, dansers, 
enz. (NvB) 

SABAM maakt geen Vlaamse-Waalse opsplitsing als het om vanuit het 
buitenland gestorte auteursrechten gaat, maar vermoedelijk zijn deze jongens 
uit Sint-Genesius-Rode verantwoordelijk voor een aanzienlijk bedrag dat 
vanuit Nederland komt. (foto Paui BOISIUS) 

ADVERTENTIE 

' ^ ' 

fc> 

— Inrichting van direktiekantoren 
— Systeemmeubelen 
— Ergonomisch zitkomfort 
— Totaalinrichtingen 

ANTWERPEN: ANTWERPSESTEENWEG 363 - 2500 LIER — 
TEL. 03/480.22.51 
BRUSSEL: TOLLAAN - PLANET I - 101 B - 1940 SINT-
STEVENS-WOLUWE — TEL. 02/725.20,35 
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DUBBEL AFSCHEID 

L
ATEN we wel wezen: Pele is niet 
van gisteren. Zelfs met van eergis
teren. Zijn naam is vastgeklonken 
aan „al " de suksessen van het 
Braziliaanse voetbal. Driemaal 
wereldkampioen, de vlees gewor
den voetbalgod. 

Het zal allemaal waar wezen 
maar men moet wel durven verder 
kijken dan de gevoelloze cijfer-
taal. Zo had Pele eigenlijk „geen" 

aandeel m de tweede Braziliaanse wereldti
tel. In het in Chili gehouden tornooi verdween 
hij heel spoedig met een kwetsuur van het 
toneel. 

Gamncha, die vier jaar eerder in Zweden 
ook al een absolute uitblinker was geweest, 
voerde Brasil op zijn eentje naar een nieuwe 
triomf, In Zweden, Pele moet toen zeventien 
geweest zijn, trad de jonge belofte slechts 
laat op het voorplan. In de halve finale en de 
finale. Voetbal was toen nog een andere 
sport. Er werd hooguit (gelukkig maar!) met 
de ogen getackled. Alles kon en mocht nog. 
Toen was voetbal inderdaad nog een feest. 
In dat half artistieke kader voelde Pele zich 
helemaal thuis. Hij was de revelatie (een 
opgeschoten kind nog) in een ploeg die de 
wereld met de 4-2-4 taktisch volkomen ver-
rastte. Hij vertederde de voetballiefhebbers 
met zijn ongekunstelde ongedwongen tech
niek en behendigheid. 

TALISMAN 
Pele, die in zijn beste jaren zijn klub 

Santos altijd trouw bleef, werd in het WK 
1966 in Engeland door de Portugezen vak
kundig de vernieling in getrapt. Vier jaar later 
nam hij revanche. Maar in Mexiko beschikt 
Brazilië opnieuw over een begenadigd elftal. 
Met kanjers als Tostao, Jairzinho, Rivelinho, 
Gerson en Carlos Alberto. Men zou voor 
minder zijn hoed afnemen. 

Pele oogstte het grote geld in de nadagen 
van Zijn karnère. Hij was geroepen om de 
voetbalsport in de Verenigde Staten te popu
lariseren. Hij spande zien bij de New York 
Cosmos ter dege in maar het Amerikaanse 
publiek paste zonder mededogen. Pele, die 
bergen dollars verzamelde, werd er niet 
ongelukkig door. Integendeel. De altijd la
chende Braziliaan bleef vriendelijk. Zijn ge
heim bestond (en bestaat) er in nooit iemand 
tegen de haren in te strijken. Hij zalft. In zijn 
stoutste momenten — die zeldzaam blijven 
— waarschuwt hij in zeer algemene termen. 
Niemand voelt zich ooit persoonlijk aange
vallen. Een betere public relations officer kan 
geen multinational zich dromen. Vandaar dat 

Pele nog altijd in de running is. Dat hij bij elk 
voetbalgebeuren van enige betekenis in de 
koelissen moet aanwezig zijn. Hij is de talis
man, de schapulier van het wereldvoetbal 
geworden. Hij is herhaaldelijk de wereld 
rondgereisd om overal „afscheid" te nemen. 
In Rome, in Anderlecht, in Opper Volta en 
Achter Mongolië. Altijd en overal Pele. Het 
onweerlegbare bewijs dat de grote massa 
nog altijd van het „schone, propere, techni
sche voetbal" droomt. Gelukkig maar. 

ZAKENMAN 
Bij Pele mag Jean-Marie Pfaff natuurlijk 

niet achter blijven. De jongen uit de woonwa-

in één en dezelfde week heb
ben én Pele (voor de driehon
derd zesennegentigste keer) 
én... Jean-Marie Pfaff afscheid 
genomen van de aktleve voet
balsport. 
De Braziliaan, die zijn vijftigste 
verjaardag vierde, zal het daar 
vermoedelijk niet bij laten. Zo
lang zijn naam kommercieel 
kan worden geëksploiteerd 
speelt zijn lachend zwart kopje 
het spelletje graag mee. On-
waarschijnlijk, de magie die 
aan de naam Pele schijnt vast
gekleefd. Beste voetballer aller 
tijden, het absolute genie van 
de groene rechthoek, de eeuwi
ge topscorer. De levende on
schuld. De eindeloze minzaam
heid. 

gen (het natuurkind van de Braziliaanse 
stranden...) veroverde op zijn manier de 
wereld. Met de dorpsploeg van Beveren 
werd hij zowaar 's lands voetbalkampioen en 
nadien bleef hij meerdere jaren pal overeind 
in het doel van Bayern Munchen. Men mag 
er mee lachen maar men moet het wel doen. 
Pfaff was inderdaad een grote keeper, een 
bezeten voetbalprof die ten koste van alles 
wilde slagen. Hij heeft het ver gebracht. 
Niemand kan dit ontkennen. Hij had natuur
lijk zijn zwakke en kleine kanten. Hij werd 
lyrisch wanneer ,,zijn nationale ploeg" ter 
sprake kwam, hij voelde zich publiekelijk 
vermoord worden wanneer iemand zich durf
de afvragen of er misschien geen betere 
keepers in dit land voorhanden waren. 

Jean-Marie Pfaff stopt zijn voetbal
loopbaan. Naast een funktie bij SK 
Beveren stapt hij de zakenwereld in. 

(foto VUM) 

Pfaff, vierenzestig keer internationaal, 
werd deel van ons nationaal patrimonium. Hij 
omhelsde keizers en prinsessen, hij drukte 
gehandikapten aan zijn hart. Hij ontroerde in 
zijn naïviteit, hij werkte op de lachspieren in 
zijn onbewaakte momenten (die niet zo zeld
zaam waren...). Het weze zo. 

Pfaff was een keeper met internationale 
klasse. Daarover bestond nooit twijfel. Dat hij 
met de nodige pathos een streep onder zijn 
voetballoopbaan trok was het minste dat kon 
verwacht worden. Pfaff, die nog een waardi
ge afscheidswedstrijd met internationale be
zetting krijgt, wordt nu zakenman. Wij wen
sen hem het allerbeste en hopen dat hij zich 
door niets of niemand zal laten misbruiken. 
Voor hem werden immers al andere voetbal
goden door de kommercie de vernieling 
ingedreven. Vandaar onze bezorgdheid. 

Flandrien 
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SPORT 

ERNSTIG BLIJVEN 
Club Brugge is niet voorbij AC Milan ge

raakt. Het mirakel werd niet verwezenlijkt. In 
de sport wordt de logika niet altijd geweld 
aangedaan. 

MISPLAATST 
We moeten de realiteit onder ogen durven 

zien. Het Italiaanse klubvoetbal is momen
teel oppermachtig. Ongenaakbaar. Kan ook 
moeilijk anders. Het calcio zwemt in het geld. 
Het grote talent wordt van overal ter wereld 
naar het schiereiland afgevoerd. De Italiaan
se kompetitie haalt een ongezien niveau. Dat 
zeven van de acht voor de Europakups 
gekwalificeerde klubs de derde ronde halen, 
mag geen verwondering wekken. Italië Is 
momenteel „het mekka" van de voetbal
sport. 

Dat Club Brugge AC Milan desondanks 
recht in de ogen durfde kijken, was een hele 
prestatie. Dat er uiteindelijk nipt werd verlo
ren was niet meer dan normaal. Abnormaal 
en misplaatst was evenwel dat trainder Lee-
kens de scheidsrechter verantwoordelijk 
stelde voor de nederlaag. Wat deed de man 
verkeerd? Had hij Club dan moeten helpen 
in de ongelijke strijd? Ernstig blijven, Lee-
kensl Ook zijn verwijzingen naar de ,,Belgi
sche" toestanden sloegen nergens op. 

Georges wil laten onderzoeken hoe zijn klub 
de scheidsrechters opvangt. Dat is niet min 
of meer dan een regelrechte insinuatie aan 
het adres van de wedstrijdleiders. Club heeft 
heus geen klagen over de arbitrage. Integen
deel. 

BETONKONING 
In moeilijke momenten moet een klub bij 

zichzelf te rade gaan en geen verklaringen 
buitenult proberen zoeken. Club Brugge 
haalt evenmin als Anderlecht — dat zal 
Europees ook spoedig gaan blijken — of 
gelijk welke andere van onze klubs het 
internationale topniveau. Een gevolg van de 
fiskaal-ekonomische omstandigheden waar
in ons voetbal moet gedijen. Een gevolg ook 
van het resultaatgerichte risikoloze spel dat 
al jarenlang als alleenzaligmakend wordt 
gepropageerd. De kans dat enkel Club Luik 
— de betonkoningen bij uistekl — na nieuw
jaar Europees nog aan de slag zal zijn, is niet 
denkbeeldig. Club Luik heeft tot nog toe ook 
nog „niemand" hoeven uitschakelen. 

De jongste Europese ontwikkelingen wij
zen trouwens genadeloos naar een afkalving 
van de Europese voetbaltop. Italië en Duits
land ja, Frankrijk en Spanje in mindere mate. 
Allemaal landen waar met het grote geld 

In het Europese bekerduel tussen Club Brugge en AC Milan ging het er 
bijwijlen erg hard aan toe. Hier wordt Van Basten aangepakt door Staelens. 
Naar het einde toe kreeg Marco nog een rode kaart onder de neus. 

wordt gegooid. Er bestaan inderdaad geen 
mirakels. Met een en ander moet ook reke
ning worden gehouden wanneer onze Rode 

ADVERTENTIE 

Duivels de wel inlopen. De nationale ploeg is 
de emanatie van het klubvoetbal. Niets meer 
en niets minder. 

Deze week 
in Knack Magazine 

Belgen in Irak 
Er zitten nog ruim dertig Belgen in Irak vast. Wie zijn dat, en waarom zijn ze 

daar? Doet België genoeg om hen terug thuis te krijgen? Knack sprak met familie 
en betrokkenen. Een bericht, deze week. 

Een diplomaat spreekt 
Volgende week begint in Parijs de Kon-
ferentie voor Veiligheid en Samenwer
king in Europa. Ambassadeur Jan 
Adriaenssen was al in de jaren zestig bij 
het Oost-West-beleid betrokken. Hij 
spreekt uit de biecht. Deze week in 
Knack. 

Vlaanderen laat Brussel los 
Uit een recente enquête blijkt dat de 
Vlamingen Brussel eigenlijk niet echt 
als hun hoofdstad erkennen. Ze kennen 
de stad niet en ze voelen er zich ook niet 
thuis. Vlaanderen laat Brussel los, de
ze week in Knack. 

Geld maken in oorlogstijd 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog droeg 
de Belgische industrie bij tot de Duitse 
oorlogsinspanning. Een Amerikaans 
archiefdokument legt uit wat deze „po
litiek van het minste kwaad" precies 
betekende. Deze week in Knack. 

En meer ... 
• Japan: filozoof Masao Maruyama 
over de keizerskroning. 
• Drugs: een reportage uit de Coca
valleien in Bolivie. 
• Wetenschap: Schoonheid is macht. 
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MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 62 
HORIZONTAAL 

2. Vier keer per jaar begint er zo een (9) 
6. IJverig bezig zijn voor een bepaald doel 

(7) 
8. In zulk toneel zit wel erg veel muziek (5) 
9. 't Is lietzelfde, maar WIJ klinkt veel 

beter! (2) 
10. Zitten zulke mannen op eieren? (8) 
11. Onder dit zachte, warme dek kan een 

roofdier verborgen zitten (12) 
14. Deze Oostvlaamse gemeente vormt een 

mikpunt (4) 
15. Uiterst fijndradig netwerk (3) 
17. Ongeschonden gift (4) 
18. Woning om mee te nemen (7) 
21. Wagen(tje) (3) 
22. Kenmerk van een land waar nooit een 

trein rijdt (9) 
23. Dat kost het om een kamion uit te laden 

(7) 

VERTIKAAL 

1. Gestraft tot aan de dood (10) 
3. Primitieve verblijfplaats van misdadigers 

(9) 
4. Veelbesproken Zuidafrikaan (7) 
5. Zij zorgen voor warmte of voor ruzie (7) 
7. Als je van de top afdaalt, kom je uitein

delijk hier terecht (4) 
12. Wortel (3) 
13. Ook al verdienen de paarden dit, ze 

krijgen 't niet (5) 
16. Dit deed een hoefsmid met een paard (7) 
19. Slaag (4) 
20. Daar hoef je maar vier keer een kwartier 

voor te werken (7) 
21. Groente uit de geldkist (6) 

OPLOSSING OPGAVE 61 
Horizontaal: 1. mijl; 4. bezemstelen; 
8. bezienswaardigheid; 10. nogablok; 
11. leegloper; 13. olie; 14. brein; 15. 
neef; 16. notarissen. 
Vertikaal: 1. matras; 2. lolbroeken; 3. 
landingen; 4. boze geest; 5. ziekbed; 
6. misboek; 7. sirene; 9. Hoorne; 10. 
Nijlen; 12. abeel; 17. sop. 

WINNAAR 
OPGAVE 60 

Deze week waren er niet zoveel juiste 
inzendingen. Tussen deze weinige kaarten 
zat ook deze van Jeroen Storme, Kwekerij
straat 13 te 8460 Oudenburg. Jeroen, eerst
daags komt de postbode bij u langs hoor! 

SATERDAG 

AHASVERUS 

„Ampe pakt Eyskens aan" 
las Ahasverus. 
Geen woorden maar Bagdadent 

Het vel van Beerschot niet 
verkopen voor het geschoten is. 

Geheime l(Ode: 
„Wie knipte de Gladiolen?" 

voor files: 
het eten tTiuis bezorgen. 

Hoelang Ion Thatcher 
het nog Howen? 

Notaris x, Icommissaris x, 
...generaal x, hoofdstad x. 

Meisjes delen files ontbijt uit 
Seven Up met sex appeal. 
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BIOS 

WILLIAM S. BLIJF HET DOEN 
Meerdere malen reeds moeten de erfgena

men van de grote William zich de nagels tot 
het vlees toe hebben afgebeten, als het om 
verfilmingen of bewerl^ngen van hun voorva
ders stul<Ken gaat. Niet alleen om het gelde
lijk gewin, zeer dil<wijls ook om de kwaliteit 
waarbij meerdere malen ook werd gepoogd 
Shakespeare uit zijn historische kontekst te 
halen. 

Goede voorbeelden zijn de Othello van 
Orson Welles en Laurence Olivier, de Hamlet 
van diezelfde Olivier, opnieuw Welles in 
Macbeth, de schitterende Romeo en Juliette-
verfilming van Franco Zeffirelli. 

Er zou nu een versie zijn, dit jaar vertoond 
op het filmfestival van Venetië, gemaakt door 
Armando Acosta met alleen katten, die de 
stemmen meekregen van beroemde sterren. 
Zo is Lady Capulet Vanessa Redgrave, en 
Mercurio John Hurt. Er werd niet gezegd of 
het publiek miauwde of snorde. De Julius 
Ceasar van Marlon Brando mocht er ook zijn. 
De getemde feeks die Richard Burton en 
Elisabeth Taylor samenbracht weet iedereen 
zich nog te herinneren. De verschillende 
versies van diverse Henry's en die andere 
koning Richard werden pas werkelijkheid 
met de nieuwe versie van Henry V met de 
nieuwe ,,Olivier" in de hoofdrol én op de 
regisseurszetel: Kenneth Branagh. Jammer 
genoeg konden we deze versie totnogtoe 
niet in de Vlaamse bioskopen bewonderen, 
terwijl de hele wereldpers vorig jaar bol stond 
van lovende artikels en Branagh zelfs de 
omslag van Time-magazine haalde 
(13.11.89). 

SLECHTSTE VERFILMING 
De slechtste verfilming totnogtoe kreeg De 

storm, maar die is nu voorbij, want er is de 
Zweedse animatiefilm van Per Ahlin: Reis 
naar Melonla. Ahlin is niet aan zijn proef
stuk, want wie herinnert zich niet het prachti
ge Dunderklumpen ? 

Het verhaal is in grote lijnen terug te 
brengen tot bij de goeie ouwe Shakespeare, 
maar (en nu citeer ik de perstekst) de grappi
ge vondsten, de moderne vertaling van de 
boodschap, de introduktie van nieuwe perso
nages maken van deze film een totaal nieuw 
meesterwerk waarvan Shakespeare vermoe
delijk van harte zou hebben genoten. Zelfs 
de aartsmoeilijke Willy Courteaux kon het 
kaartje,,goedgekeurd" meegeven. En inder
daad Reis naar Melonia is gewoon een zeer 
sterke film geworden over de oorlog tussen 
het idillische natuurschoon en het geïndustri
aliseerde winstbejag. 

Op het eiland Melonia woont de tovenaar 
Prospero met zijn dochter Miranda en de 
tuinman Caliban (een wezen dat bij elkaar 
werd getoverd uit kolen en komkommers). 

Orson Welles, één van de betere Shakespearevertolkers. (foto AP) 

Dan komen er twee boeven uit Plutonia en 
die willen Melonia veroveren. Hun schip 
vergaat in de storm, maar ze spoelen aan op 
Melonia. Zij zijn niet de enige slachtoffers 
van de storm, ook Ferdinand spoelt aan, een 

tikje blij dat hij morgen niet naar de stinkfa-
briek in Plutonia zal moeten. Ais ook nog de 
liefde tussen Ferdinand en Miranda toeslaat 
is het verhaal volledig... 

Willem Sneer 

ADVERTENTIE 

Bii ons bent u thuis. 

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

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

ZATERDAG 17 NOV. ZONDAG 18 NOV, MAANDAG 19 NOV. 
TV 1 

09 30 Pronto, Italiaanse les, 10 00 Ezelsoor, in-
struktieve omroep, 11 00 Teleskoop, instruktieve 
omroep, 1615 Een belangrijke pokerpartij, film, 
17 50 Nieuwskrant; 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 
18 05 Schoolslag, 18 45 Vlaanderen Vakantie
land, 19 20 Joker- en lottotrekking; 19 30 
Nieuws. 
20 00 FC de Kampioenen, serie 
20 25 Baraka, spelshow 
21 40 Videodance, danswedstrijd 
22 30 Vèndaag 
22 50 Sport op zaterdag 
23 20 In de hitte van de nacht, serie 

VTM 

15 30 Hanna Barbera, tekenfilms, 16 20 Clip 
Club, verzoekprogr, 16 40 The Betty White 
show, sene, 17 05 Super 50; 18 00 Nieuws; 
18 05 Highway to heaven, serie, 19 00 Nieuws. 
19 30 Waagstuk, kwis 
20 00 De lUiste prijs, spelprogr 
21 00 Tin men, film 
23 00 Nieuws 
23 30 The secret of the Black Dragon, sene 
00 10 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 13 45 De Vsta matinee, koncert, 
14 51 Neighbours, sene, 1513 Bediening niet 
inbegrepen, serie, 15 38 Smakelijk eten, dok , 
15 58 Howard's way, sene, 16 52 Museumschat
ten; 17 01 Brainstorm, kwis, 17 30 Nieuws; 17 40 
Vroege vogels, milieumag ,1819 \^ra's kinder
menu; 19 00 Nieuvirs; 19 20 Labyrinth, spel
progr , 19 45 The Flying doctors, serie 
20 36 Zeg 'ns AAA, serie 
20 59 Sonja op zaterdag, praatshow 
21 52 Achter het nieuws, aktualiteiten 
22 22 Per sekonde wijzer, spelprogr 
23 00 Nieuws 
23 06 Langs de kade, serie 
00 07 Blauwe plekken, Herman van Veen 
00 38 Natuurmoment 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 15 30 Tennis: Dutch Indoor, 17 30 
Nieuws; 17 41 Postl, brievenrubriek, 17 44 The 
Thundercats, serie, 18 08 Wordt vervolgd, teken
films, 18 30 Pauze TV, jongerenmag , 18 56 Jack
pot, kwis, 19 27 Growing pains, sene, 20 00 
Nieuws. 
20 28 Weekend KrimI, serie 
21 58 Glamourland, njkdom en schoonheid 
22 29 Karel, praatshow 
23 15 Jonge mensen in koncert 1990, registratie 
00 05 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 12 00 Sinterklaas komt weer in 't 
land; 18 00 Paspoort Marokkanen; 18 30 Sesam
straat; 18 45 Jeugdjoemaal extra; 1910 Beel
den uit een andere wereld, dok , 20 00 Nieuws. 
20 20 The turn of the screw, opera 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport 
22 50 The wamm revisited, film rond rockkoncert 

TV 1 

09 00 Zoetekoek met Samson; 10 00 Eucharis
tieviering, 11 00 De zevende dag, praatkaffee, 
13 00 Sunday Proms, koncert, 14 00 Met de 
duivel valt niet te spotten, jeugdfilm, 15 30 Korte 
film; 15 40Eurodog '90, rashondenfestival, 16 05 
Schoolslag, spelprogr, 16 45 Het pleintje, serie, 
17 30 Homelook, info, 17 45 Draaimolen, kinder
serie, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Van 
Pool tot Evenaar, de Golf van Oman, 19 00 
Sportweekend I; 19 30 Nieuws, 19 50 Sport
weekend II. 
20 20 Het dossier Verhulst, serie 
21 15 België in zijn blootje, bloemlezing 
22 00 I.Q., kwis 
22 30 ^ndaag 
22 50 Herdenkingsprogr. Emiel Hullebroeck, met 
o a H Schiltz 

TV 2 

20 15 Diamond Awards Festival, show 

VTM 

13 00 SInterklaas-happening; 15 00 Judith, film, 
17 00 Wild South, dok sene, 17 55 VTM-sport; 
18 00 Nieuws; 18 05 Kinderakademie, 19 00 
Nieuws. 
20 00 Walters verjaardagsshow, ontspanning 
21 30 Sanseverla, verhalen 
22 00 Nieuws 
22 15 De sportshow 
23 20 Flight to Tangier, film 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 14 25 Ja en amen: dwars door de 
bijbel, Paulus, 14 55 Moord Ahoy, film, 16 30 
Lekker weg..., toeristische reeks, 17 00 Spoor
loos, sene, 17 30 Nieuws; 17 35 KRO Kresj; 
17 55 Hills end, sene, 18 21 Crash, jongeren-
progr ,19 00 Nieuws. 
19 05 Zondagavond met Van Willigenburg, praat-
progr 
20 32 Ook dat nog, satirisch konsumentenprogr 
21 18 Spoorloos, sene 
22 20 Brandpunt, aktualiteiten 

Ned. 2 

09 00 Babar de olifant; 09 25 Peter Papier, sene, 
09 40 Futiliteitenmuseum, de knikker, 09 55 Ge
heim gebied, paling bakken ,1010 Van heinde en 
ver, dok , 10 35 Rembo & Rembo II, humor voor 
kinderen, 11 00 Reiziger in muziek, life, 12 00 
Tros voetbal plus; 13 00 Nieuws; 14 00 Tennis: 
Dutch Indoor; 18 00 Margreet Dolman begrijpt 
het, opgewekt progr, 18 30 Johnny, praatprogr, 
19 00 Lava, koldersene, 19 30 Onrust!, subkultu-
reel mag , 20 00 Nieuws. 
20 32 Jongens van de Witt verkenningen 
20 57 V^n Dis in de IJsbreker, praatprogr 
21 57 Post Irkutsk, videobneyen 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 10 45 Hoofdpijn te lijf, kursus, 
11 00 Ouder worden in Nederland, over Moslim-
bejaarden, 1130 Omroep Frysidn edukatyf; 
12 00 Het Capitool, diskussieprogr, 18 00 Desk
top Publishing, grafisch vormgeven, 18 30 Se
samstraat; 18 45 Studio sport; 20 00 Nieuws. 
20 10 Kenmerk, aktualiteiten 
21 05 Werken aan werk. Fietsen op maat 
21 30 De familie Bakkus, serie 
21 50 Inspiratie, reeks portretten 
22 40 De wilde ganzen 

TV 1 

14 00 Schooltelevisie, 17 30 Het Capitool, sene, 
17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 18 10 
Rondomons, jeugdprogr, 18 35 Ned en de vage
bond, sene, 19 03 Buren, serie, 19 30 Nieuws. 
20 00 Zeg 'ns AAA, sene 
20 20 Tien voor taal. Taalstrijd 
21 00 De wonderjaren, sene 
22 30 \^ndaag 
22 55 De vrolijke dokters van St.Swithin's, sene 

TV 2 

18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi en meedogen
loos, serie, 18 58 Oogappel, oudermag , 1 9 30 
Nieuws. 
20 00 In-grid! In-grid!, sportkwis 
20 35 Verre vruchten, Maleisië 
21 05 Over mijn lijf, gezondheidsmag 
21 35 Grusse aus Wien, koncert 

VTM 

15 30 Dallas, sene, 16 15 Santa Barbara, serie, 
16 40 Clip Club, verzoekprogr , 17 00 VTM-Kin-
derklub; 17 30 My secret Identity, sene, 18 00 
Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 The 
power, the passion, sene, 19 00 Nieuws; 19 30 
Rad van Fortuin. 
20 00 Videodinges, gekke videoclips 
20 30 MacGyver.serie 
21 30 Rimily Ties, serie 
22 30 Vroemtuigen 
23 00 Race for the bomb, serie 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Switch, se
rie, 1810 Paperclip TV, jongerenmag, 18 32 
Ander nieuws, dok , 19 00 Nieuws. 
19 20 Holydayshow, spel en show 
20 51 De Cosby show, serie 
21 22 Hier en nu, aktualiteiten 
22 04 Prettig geregeld, serie 
22 35 Grensgesprek, praatprogr 
23 00 Nieuws 
23 05 Cheers, sene 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 14 30 Santa Barbara, sene, 1514 
Ontdek je plekje, Coevorden, 15 30 Studio Trap
pelzak, kinderprogr, 15 55 Service Salon, 17 30 
Nieuws; 17 40 Ko, de boswachtershow, natuur
serie, 18 00 De held, serie, 18 30 Tussen kunst 
en kitsch extra, antiek, 18 55 Avro Sportpanora-
ma, 19 20 Land in zicht!, Ned kultuurschatten, 
20 00 Nieuws. 
20 29 De uitdaging, het onmogelijke mogelijk 
21 26 Opsporing verzocht 
22 13 Avro Televizier, aktualiteiten 
22 49 Capital City, serie 
23 39 Ontdek je plekje, Coevorden 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 15 00 Tele-
ac; 18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoemaal; 
18 55 Het klokhuis; 19 10 Teleac, 20 00 Nieuws. 
20 20 Milieuberlcht 
20 25 Dossier weerwerk, Oe zaak Mahesh 
20 50 Yoy, jongerenprogr 
21 20 Edukatief Extra 
21 25 Steden des tijds, Brussel 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 NOS-laat 
23 15 Indonesië: taal en kuituur 

WIJ — 16 NOVEMBER 1990 36 : 



TELEVISIE 
- ''s:''-1 ' 

DINSDAG 20 NOV. WOENSDAG 21 NOV. DONDERDAG 22 NOV. 
T V 1 

14 00 Schooltelevisie; 17 30 Het Capitool, serie, 
17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Pions; 1810 
Saartje en Sander, serie, 18 20 Sprookjesteater, 
De reizende artiest, 18 35 Black Beauty, serie, 
19 03 Buren, serie, 19 30 Nieuws. 
20 00 De drie wijzen, l^wisprogr 
20 35 Zeker weten?, praatprogr 
21 55 De Pre Historie, 1964 
22 30 Vandaag 
22 50 Mobiele mensen, automag 

T V 2 

18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi maar meedogen
loos, serie, 18 58 Babel, voor migranten, 19.30 
Nieuws. 
20 00 Spits je oren, film 
21 50 Uitzending door derden 

VTM 
15 30 Dallas, serie, 16 15 Santa Barbara, serie, 
16 40 Clip Club, verzoekprogr , 17 00 VTM-KIn-
derkiub; 17 30 My secret identity, serie, 18 00 
Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 The 
power, the passion, serie; 19 00 Nieuws; 19 30 
Rad van fortuin. 
20 00 Flying doctors, serie 
21 00 Klasgenoten, Mariene de Wouters 
22 00 Nieuws 
22 30 Telefacts, aktualiteiten 
23 10 Soap, serie 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Jules Unlimi
ted, jongerenmag , 18 05 Vara's kindermenu, 
19 00 Nieuws, 19 20 De baas in huis? sene, 
19 47 Labyrinth, spelprogr 
20 17 Laat maar zitten, serie 
20 55 St. Germain des prés, kompilatie Tom 
Manders 
21 43 In het nieuws, praatshow 
22 29 Golden girls, serie 
23 00 Nieuws 
23 11 Impact: de rijdende psychiater, dok 
23 55 Museumschatten 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 14 30 Santa Barbara, sene, 15 15 
Een stuk of twee, middagmagazine, 16 20 Zorro, 
sene, 16 50 Bright sparks, tekenfilmsene, 17 00 
Mijn eerste keer, naar de dokter, 17 30 Nieuws; 
17 40 Bouli, tekenfilm, 17 45 B.O.O.S., )eugd-
progr ,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 Chirurgenwerk, protesiologie 
22 35 Sportgala: Auto-Maten, kompilatie 
22 35 Twilight Zone, sene 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 15 15 
Schrijvers van de nieuwe tijd. Marcel Proust, 
18 00 Ais een wereld zo groot waar uw vlag staat 
geplant, dok , 18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugd-
joernaal; 18 55 Het klokhuis; 1910 Robin of 
Sherwood, sene, 20 00 Nieuws. 
20 20 Lopend vuur, aktuele mediarubnek 

f 21 04 Den Helder, Marinestad, dok 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport journaal 
22 30 NOS-laat 
23 15 Het andere Europa, dok. 

T V 1 

16 00 Samson; 17 30 Het Capitool, sene, 17 55 
Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 18 10 TV-
Tam Tam, voor kinderen, 18 40 Noordstraat 17, 
sene, 19 03 Buren, sene, 19 30 Nieuws. 
20 00 Tatort, sene 
21 20 Korte film 
21 35 Krokant, Confits 
22 30 Vandaag 
22 50 Stijl, kunstmag 

TV 2 

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

VTM 

15 30 Dallas, serie, 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, sene 
21 30 Golden girls, sene 
22 00 Nieuws 
22 30 Hardcastle & McComiIck, sene 
23 20 Benson, serie 

23 45 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Boggle, 
woordspel, 18 05 Het Arabische schiereiland, 
dok , 1 8 30 Neighbours, sene, 19 00 Nieuws; 
19 20 Waku Waku, spelprogr 
19 55 Volmaakte vreemden, sene 
20 26 De spiegel barstte, film 
22 25 Brandpunt special report 
23 00 Nieuws 
23 05 Liefde, niets dan liefde, serie 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 14 30 Santa Barbara, sene, 15 14 
Gloss, serie, 16 02 Belfleur, middagmagazine, 
16 57 De DD-show, jeugdspelshow, 17 30 
Nieuws; 17 40 De teenage hero turtles, serie, 
18 01 Tros Popformule; 18 41 Billy Hotdog, kin-
derprogr, 18 57 Blizz, jeugdmag , 19 27 Alf, se
rie, 20 00 Nieuws. 
20 27 Derrick, serie 
21 35 Tros Aktua, aktualiteilen 
22 10 TROS Trivlant, spelprogr 
23 00 Waar het verleden heden wordt, dok sene 
23 15 Bernstelns liefde voor drie orkesten, dok 
00 05 Nieuws 

Ned. 3 
09 00 Nieuws; 09 30 Schooltelevisie; 18 00 
Mama GrandI, dok , 1 8 30 Sesamstraat; 18 45 
Jeugdjoernaal; 18 55 Het Klokhuis; 1910 Van 
gewest tot gewest, regionaal nieuws, 19 49 Poli
tieke partijen. 
19 55 Studio sport, Nederland-Griekenland 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio Sport joernaal 
22 30 NOS-laat 
23 15 Nieuws 

TV 1 

14 00 Schooltelevisie, 17 30 Het Capitool, sene, 
17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 18 10 
Prikballon; 18 20 Malvira, sene. 18 35 Anita and 
the kids of Europe, serie, 19 03 Buren, serie, 
19 30 Nieuws. 
20 00 Hercule Poirot, sene 
20 50 Première, nieuwe films 
21 30 Panorama, aktualiteiten 
22 30 Vandaag 
22 50 Gevaarlijke kennis, sene 

TV 2 

18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi en meedogen
loos, serie, 19 00 Korte fihn; 19 05 Uitzending 
door derden; 19 30 Nieuws. 
20 00 Ommekaar, subway-metro 
21 00 Hitte en stof, film 

VTM 

15 30 Dallas, sene, 16 15 Santa Barbara, sene, 
16 40 a ip Club, verzoekprog , 17 00 VTM-Kinder-
klub; 17 30 My secret identity, serie, 18 00 
Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 The 
power, the passion, sene, 19 00 Nieuws; 19 30 
Rad van fortuin. 
20 00 Tien om te zien, show 
21 00 Dallas, serie 
22 00 Nieuws 
22 30 Star, filmmagazine 
23 10 VTM-Sport 
23 35 Animals of Africa, dok serie 
Ned. 1 
10 00 Vrouw zijn, mag, 10 45 TV-fruitmand, 
geestelijke muziek, 13 00 Nieuws; 15 00 De na
tuur van de Britse eilanden, dok , 1 5 40 Tom 
Sawyer, sene, 16 07 Het kleine huis op de 
prairie, sene, 16 55 Tom was liever tien geble
ven, tekenfilmserie, 17 05 Ik ben Benjamin Ben, 
kinderprogr , 17 30 Nieuws; 17 40 Tijdsein 1, 
aktualiteiten, 18 30 Avonturenbaai, sene, 19 00 
Nieuws 
19 20 Our house, sene 
20 15 Stampwerk, kwisprogr 
20 45 Mannen, praatprogr 
21 30 Tijdsein 2, aktualiteiten 
22 05 China, dok 
23 00 Nieuws 
23 05 In beeld, portret Anne Taytelbaum 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Bouli, sene; 
17 45 Beroepsgeheim, voorlichtingsprogr, 18 10 
Top 40; 18 55 Jackpot; 19 20 De heilige koe, 
automag , 20 00 Nieuws 
20 27 In de Vlaamsche pot, serie 
21 00 Tineke Schouten show, show 
21 55 Nieuwslijn, aktualiteiten 
22 40 Married with children, sene 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 09 30 Schooltelevisie; 18 00 
Zoektocht naar een nieuwe identiteit, dok , 
18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaal; 18 55 
Het Klokhuis; 1910 Meestervervalser Tom Kea
ting over schilders, Renoir, 19 35 Vreemde kost
gangers, serie, 20 00 Nieuws. 
20 25 De fietser, film 
21 43 Een dagje uit, animatiefilm 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 NOS-laat 
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EEN FILM PER DAG 

VRIJDAG 23 NOV. 

TV1 
14.00 Schooltelevisie; 17.30 Het Capitool, serie; 
17.55 Nieuws; 18.00 Tik tak; 18.05 Plons; 18.10 
Postbus X, serie; 18.35 Oproep der kabouters, 
tel<enfilmserie; 19.03 Buren, serie; 19.30 Nieuws. 
20.00 Elvis, serie 
20.25 De gijzeling, TV-film 
21.55 Korte film 
22.10 Huizen kijken, bouwen en verbouwen 
22.50 Tijd is geld, financieel magazine 
23.00 Huur een smeris, 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: na sept. '44 
20.55 Modem-magazine, infoprogr. 
21.35 Diapason, portret Luc Brewaeys 

VTM 
15.30 Dallas, serie; 16.15 Santa Barbara, serie; 
16.40 Clip Club, verzoekprogr; 17.00 VTM-Kin-
derklub; 17.30 My secret identity, 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 Command in heil, TV-film 
23.15 Nieuws 
23.40 The tenant, film 

Ned. 1 
13.00 Nieuws; 13.45 Concept, wetensch. mag.; 
14.11 Emmy Verhey; 14.34 Ja natuurlijk extra, 
dok.; 15.29 Disney junior, kinderprogr.; 16.00 
Passage, middagmag.; 17.30 Nieuws; 17.40 Dis
ney club; 18.30 Bouwvallen tussen de rijstvel
den, dok.; 19.00 Nieuws. 
20.21 Zo vader, zo zoon, spelprogr. 
20.27 A different world, serie 
21.18 Murder she wrote, serie 
22.04 Rondom tien, praatshow 
23.00 Nieuws 
23.05 Drempels weg, info 

Ned. 2 
13.00 Nieuws; 17.30 Nieuws; 17.40 River jour
neys, dok.; 18.31 Art kids, jeugdreeks; 18.55 
Jackpot, beeld- en woordspel.; 19.19 T and T, 
serie; 19.43 De TV-dokter; 19.44 Bassie en 
Adriaan, serie; 20.00 Nieuws. 
20.27 Medisch Centmm West, serie 
21.34 De TV-dokter 
21.35 Binnenlandse Zaken, praatprogr. 
22.15 Tros Hollywood boulevard 
22.50 In the heat of the night, serie 

Ned. 3 
08.55 Nieuws; 09.00 Schooltelevisie; 18.00 Pas
poort, mlgranteninfo; 18.30 Sesamstraat; 18.45 
Jeugdjoernaal; 18.55 Het Klokhuis; 19.10 Ebba 
en Didrik, serie; 19.39 Het gezicht van Neder
land, Borger; 19.54 Politieke Partijen; 20.00 
Nieuws. 
20.20 Studio Sport 
20.55 Geen C te hoog, muziekemoties 
21.35 Cinema 3, fllmmagazine 
22.15 Studio sport joernaal 
22.30 NOS-laat 
23.20 Words by heart, film 

Sophia Loren gaat in Palestina voi wraaltgevoeiens op zoel( naar haar 
echtgenoot in „Judith". Zondag 18 november op VTiUI, om 15u. 

ZATERDAG 17 NOVEMBER 

DE SCHELMEN 
Amerlk. film van Barry Levinson ult 1987 
met Richard Dreyfuss, Danny DeVito en 
Barbara Hershey. Bill Babowsky en Er
nest Tilley zijn beiden verkopers van alu-
mlnlumramen in Baltimore. Op een dag 
rijden zij tegen mekaar aan en van dan af 
begint een lange reeks plagerijen en 
wraakaktles. (Tin Men - VTM, om 21 u.) 

ZONDAG 18 NOVEMBER 

JUDITH 
Judith Auerbach reist In 1947 naar Palesti
na met slechts één doel voor ogen: zij wil 
zich wreken op haar echtgenoot Gustav 
die haar met haar zoontje uitleverde aan 
de nazi's. Amerlk. film uit 1965 met So
phia Loren en Peter Finch. Naar een 
roman van de vorige week overleden 
Lawrence Durrell. (VTM, om 15u.) 

MAANDAG 19 NOVEMBER 

LA MAISON DE JADE 
Franse film van Nadine Trintignant uit 
1988 met Jacqueline Bisset en Vincent 
Perez. Jane, een 40-jarige schrljfster/joer-
nallste, begint een verhouding met de 
veel jongere Bernard. Jane leeft als In een 
droomwereld, maar Bernard wil zijn vrij-
heid niet opgeven... (RTBf 1, om 20u.05) 

DINSDAG 20 NOVEMBER 

SPITS JE OREN 
Britse biografische film uit 1987 over de 
Engelse toneelauteur Joe Orton en diens 

stormachtige verhouding met zijn vriend 
Kenneth Halliwell. Met Gary Oldman, Al
fred Mokina en Vanessa Redgrave. (Prick 
Up Your Ears - BRT 2, om 20u.) 

WOENSDAG 21 NOVEMBER 

DE SPIEGEL BARSTTE 
In 1953 wordt in het Engelse dorpje Saint 
Mary Mead een film opgenomen. Heel 
wat Amerikaanse sterren maken hun op
wachting maar het blijkt spoedig dat de 
rivaliteit erg groot is. Britse detektlvefilm 
van Guy Hamilton uit 1980 naar Agatha 
Christie. Met Rock Hudson, Elizabeth 
Taylor en Geraldine Chaplin. (The Mirror 
Cracl(e'd - Ned. 1, om 20u.26) 

DONDERDAG 22 NOVEMBER 

HITTE EN STOF 
Britse film van James Ivory ult 1982 met 
Christopher Cazenove, Greta Scacchi en 
Julie Christie. Een jonge Engelse vrouw 
wordt geboeid door het geheimzinnige 
verleden van haar groottante, die in de 
jaren 20 als echtgenote van een Brits 
ambtenaar in Indië woonde. (Heat and 
Dust - BRT 2, om 21 u.) 

VRIJDAG 23 NOVEMBER 

HUUR EEN SMERIS 
Amerlk. politiefilm van Jerry London ult 
1987, met Burt Reynolds, Liza Minnelll en 
Bernie Casey. Tijdens een drugsrazzia in 
een hotel werd een waar bloedbad aan
gericht. Detektive Frank Church kreeg de 
schuld... (Rent-a-Gop - BRT 1, om 
23u.) 
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UIT DE REGIO 

OP DE 
BARRIKADE 

Zomaar... 

Nu wij weten 
waar het weer vandaan komt, 
en niet één van ons 
nog vreest voor dondergoden 
is de angst nog niet begraven... 

Er lopen Idnderen zonder schoenen 
Er zit een gek nog zonder dak... 
Presidenten houden 
koning-oorlog als Donar in leven... 
Levensgroot als angst 
rond hun eigen leugen... 

Ken je Monika Kretschmann? Heel waar
schijnlijk niet. Ze is geboren op 16 oktober 
1931 in Königsberg. Met 370.000 duitstali-
gen was het de hoofdstad van het toenmali
ge Duitse Memelgebied in het vroegere 
Oost-Pruisen. Sinds 1945 heet het Kalining
rad en werd een Sovjet-oblast met vlootba-
sis, tussen Polen en Litouwen. 

Haar ouderlijk huis staat 'n stukje verder in 
Heilsberg, nu Polen, even over de kunstmati
ge grens. Als 14-jarige vluchtte Monika, tus
sen miljoenen ,,Heimatvertriebenen", ge
plaagd door honger, tyfus, schurft en luizen 
naar het Westen. Als dultstaligen werden ze, 
zowel door de Sovjettroepen als door de 
Polen, opgejaagd. Wie de moerassen, de 
veengebieden en de bossen van Pommeren 

ADVERTENTIE 

Kostuums naar maat 

HERENKLEDING 

rmees 
Steenhouwersvest, 52 

ANTWERPEN 

ooit gezien heeft, weet wat zo'n tocht in die 
omstandigheden betekende. 

In 1948 staken ze bij Lübeck 's nachts de 
toenmalige grens van de Bondsrepubliek 
over: berooid maar gered. Monika is de 
oudste van 5 kinderen, waarvan zij er drie 
leidde. De kleinste 2 kinderen werden 
slechts later teruggevonden! Haar moeder 
was intussen naar Siberië overgebracht, ze 
is nu 80 jaar. Vader Kretschmann, een land
bouwer, maakte als soldaat eerst de nazi
veldtocht in 't Westen mee, dan de Barbaros-
sa-inval in 't Oosten en werd tenslotte in 
Normandië tegen de invasie ingezet. Hij zou 
tot 1951 als krijgsgevangene te Frankrijk 
blijven... Toch vond de hele familie zich 
vredevol terug. Monika volgde een spoedkur-
sus voor verpleegster en kreeg zo een be
trekking in het Militair Hospitaal van Soest. 

Daar leerde zij in 1958 Jozef Nuyts kennen! 

Zo kwam ze, 1460 km van haar geboorte
grond, in Vlaanderen terecht en bouwde er 
haar gezin met 6 kinderen uit. Vijf zijn er 
intussen reeds uitgevlogen, eentje studeert 
nog Toegepaste Ekonomische Wetenschap
pen te Leuven. In 1984 kon Monika voor het 
eerst, na 40 jaar, haar voorvaderlijke streek 
opnieuw bezoeken. 

Veel was er veranderd aan de Bocht van 
Danzig, aan de Oostzee. Alle Duitse boeren 
zijn er verdreven. Hun domeinen wegge
sleept naar het Oosten en opnieuw bevolkt 
met Poolse migranten uit Wolhynië, het 
Pools-Oekraïens gebied, dat na de 2de WO 
werd aangehecht bij de Sovjetunie. De filo
soof Immanuel Kant (1724-1804- heeft in 
Königsberg ooit les gegeven. De bekende 
halfbloedpaarden — de Trakehnen — trok
ken van hier over de hele wereld. Hier leefde 
en werkte Nikoiaas Kopernikus en stonden 
de grootste graansilo's voor die tijd. Nu deelt 
nog steeds 't IJzeren Gordijn dit lage land bij 
de zee in twee stukken. In Frauenburg (= 
Frombork) aan de Ulice (= straat) Branieuwo 
(= Braunsberg) staaat een Dom (= huis) 
Dziecko (= kinderen). 65 Poolse jongeren 
tussen 3 en 18 jaar vonden er, in dit totaal 
verarmde gebied, een opvang. Tweederden 
onder hen is jonger dan 12 jaar. Voor hen is 
Monika de tweede moeder geworden. Zon
der wrok beseft ze wat deze vondelingen, 
wezen en marginalen overkomt. Jozef Nuyts, 
die medisch afgevaardigde was, zorgde voor 
de antibiotika, de hoestsiroop, de pijnstillers 
enz... Maar de harde winter aan het Frisches 
Haff — waar het zo waait — nadert... En de 
feesten... St.-Niklaas, Kerstmis, Nieuwjaar... 

De hoofdzorg is nu: een 70-tal paren goede 
winterschoenen én speelgoed. Wie helpt er? 
Kontakt kan je opriemen met ons hulpkomi-
teetje t.n.v.: Willy en Lieve Kuijpers-Devijver, 
Swertmolenstraat 23 te 3020 Herent 
(016/22.96.42) of Jozef en Monika Nuyts-
Kretschmann, Eikenboomlaan 4 te 2450 
Meerhout (014/30.03.42) 

Willy Kuijpers, 
algemeen sekretaris 

HET 
PARTIJBESTUUR 
DEELT MEE 

Na afloop van het VU Vlaamse Vrije Demokraten-
Partijbestuur van maandag 12 november j. l . heeft 
algemeen voorzitter Jaak Gabriels volgende mede
delingen verspreid ten behoeve van de pers. 

Het partijbestuur van de VU Vlaamse Vrije Demo-
kraten besprak tijdens haar vergadering o.m. het 
ophefmakende Gladio-netwerk, de Belgische gijze
laars in de Golf en de suksesvolle 11.11.11-kam-
pagne. 

GLADIO 

Het partijbestuur stelt met verbijstering vast dat 
leden van de uitvoerende macht nooit op de hoogte 
werden gesteld van het bestaan van het geheime 
legernetwerk Gladlo. De Volksunie wenst te wijzen 
op enkele bizarre aanwijzingen die terzake reeds in 
het bendedossier aan de oppervlakte kwamen, 
maar nooit diepgaand onderzocht werden. 

Zo is tijdens de werkzaamheden van de bende
kommissie herhaaldelijk gebleken dat leden van 
groepenngen als Westland New Post de indruk 
gaven op te treden in naam van een organisatie of 
dienst van de staat. Destijds werd misschien al te 
vlug aangenomen dat het om de staatsveiligheid 
ging. Dit zouden echter wel eens de eerste sporen 
van Gladio geweest kunnen zijn. 

Ten tweede werd destijds onvoldoende nage
gaan of er in het leger geen parallelle veiligheids
diensten opgericht waren. Mogelijke aanwijzingen 
in die richting, zoals de wapenroof in de kazerne 
van Vielsalm, werden niet voldoende onderzocht. 

Ten derde wijst het VU-partijbestuur op een 
verklaring van Latinus, vlak voor zijn dood. Latinus 
beweerde toen te beschikken over een lijst van 
reserve-officieren die in het geval van een konflikt 
ingeschakeld zouden kunnen worden. 

Het partijbestuur stelt zich tenslotte vragen over 
de werking van de militaire veiligheidsdienst SDRA. 
Daar maken ook 65 rijkswachters deel van uit. Men 
moet zich afvragen of deze rijkswachters hun plicht 
niet verzuimd hebben om mogelijke informatie die 
zij daar betreffende Gladio verkregen door te spe
len aan hun hiërarchische oversten. 

Deze elementen versterken het VU-partijbestuur 
in haar mening dat een onafhankelijk onderzoek 
hier onmiddellijk geboden is. Een parlementaire 
onderzoekskommissie lijkt nochtans niet het enige 
middel. Het zou immers weer een paar maanden 
duren vooraleer zo'n parlementaire onderzoeks
kommissie met zijn werkzaamheden kan beginnen. 
Tegen dan zijn wellicht alle sporen naar Gladio 
uitgewist. 

Bovendien heeft een parlementaire onderzoeks
kommissie het grote nadeel niet over eigen enquê
teurs te beschikken. De VU Vlaamse Vrije Demo-
kraten stellen daarom voor om in afwachting dat 
een parlementaire onderzoekskommissie zich over 
Gladio kan buigen, en om de bovenvermelde nade
len van zo'n kommissie tegen te gaan, de 23° 
Brigade van de Gerechtelijke Politie met dit onder
zoek te belasten. Deze eenheid kan immers onder
zoeksopdrachten inzake georganiseerde misdaad 
en terrorisme uitvoeren. 

Het Gladio-netwerk toont volgens het VU-partij
bestuur aan hoe belangrijk het is om snel werk te 
maken van het wetsontwerp dat het toezicht op de 
politie- en inlichtingendiensten regelt. 
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11.11.11 
Het partijbestuur van de VU Vlaamse Vrije Demo-

kraten toonde zich ook bijzonder verheugd over de 
suksesvolle resultaten die de 11.11.11-kampagne 
het voorbije weekend heeft opgeleverd. Daarnaast 
werd ook een kritische noot geënt (zie doorde
weeks). 

GOLFKRISIS 

Venwijzend naar haar verklaring van vorige week 
wil de VU Vlaamse Vrije Demokraten de invasie van 
Koeweit nogmaals met kracht veroordelen. In het 
volste respekt van het internationaal recht en 
rekening houdend met de resoluties van de veilig-
tieidsraad moet hieraan onmiddelijk een einde 
worden gemaakt door de terugtrekking van de 
Iraakse troepen. Alleen de veiligheidsraad kan 
enige militaire intenventie in de regio wettigen. 

Bi] voorkeur wil de VU een oplossing zien komen 
uit de Arabische landen zelf. Zij moedigt ieder 
initatief in die richting aan. Tevens herhaalt zij haar 
oproep tot onvoorwaardelijke invrijheidstelling van 
alle gijzelaars. 

In de visie van de Vlaamse Vrije Demokraten is 
dit probleem verbonden met twee andere konflik-
ten. Deze dienen op dezelfde manier naar een 
oplossing moeten evolueren vermits geen onder
scheid kan gemaakt worden tussen UNO-resolu-
ties. De oplossing van onderstaande konflikten zal 
overigens bijdragen tot één regeling in de Golf. 

In de eerste plaats eist de VU met eenzelfde 
kracht de toepassing van de resoluties van de 
veiligheidsraad inzake het Palestijns probleem. De 
VU doet een oproep tot de veiligheidsraad om een 
Voorbereidend Komitee op te richten voor de inter
nationale konferentie over het Midden-Oosten die 
reeds geruime tijd wordt gepland. Zij dringt aan op 
respekt voor het zelfbeschikkingsrecht van het 
Palestijnse volk en op waarborgen voor Israels 
veiligheid. 

In verband met Libanon vraagt de VU de volledi
ge uitvoering van de akkoorden van TAF (ontwape
ning van de militaire groepen en terugtrekking van 
vreemde strijdkrachten). Zij pleit voor goede betrek
kingen tussen de verschillende gemeenschappen 
die de rijkdom uitmaken van dit land en voor een 
behoorlijke werking van de demokratie Van de 
aanstaande KVSE-top te Parijs venwacht de VU dat 
Europa haar verantwoordelijkheid zou opnemen in 
het Midden-Oosten door de goedkeuring van een 
KVSM-idee (konferentie voor veiligheid en samen
werking in het Midden-Oosten). 

Verder pleit de VU voor een georganiseerde 
ekonomische solidariteit tussen Europa en de Ara
bische wereld. Binnen deze Arabische wereld zal 
de Europese gemeenschap moeten bijdragen tot 
een rechtvaardiger verdeling van de rijkdom en tot 
grotere demokratisering van de regimes. De VU is 
tevens te vinden voor de oprichting van één Euro-
Arabische bank, naar het voorbeeld van de Europe
se bank voor Oost-Europa. Op die manier kan de 
gemeenschap die Arabische landen die op weg zijn 
naar een demokratisering, ekonomisch en finan
cieel steunen. 

Tenslotte verzet de VU zich tegen verdere wa-
penleveringen aan landen uit het Midden-Oosten. 
Zij betreurt de kunstmatige spekulaties rondom de 
olieprijzen. De voorhanden zijnde hoeveelheden 
olie op de markt wijzen immers aan dat de prijzen 
overdreven hoog zijn. 

11 NOVEMBER IN WEST-VLAANDEREN 

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

WIJ 

Lionel Vandenberghe tijdens zijn toespraak aan de kripte. 

Naar jaarlijkse gewoonte had op 11 november te 
Diksmuide de herdenking van wapenstilstanddag 
plaats. 

Om 14u. was er een korte plechtigheid aan de 
kripte van de oude Uzertoren, waar enkele van de 
meest gekende Vlaamse Frontsoldaten begraven 
liggen. IJzerbedevaart-voorzitter Lionel Vanden
berghe hield er een toespraak waarbij hij de Vlaam
se politici aanspoorde om, wat betreft het afwerken 
van de derde faze van de staatshervorming, een 
Vlaams pakt te sluiten, zodat deze faze zonder 
Vlaamse toegevingen kan verlopen... 

Maar de klemtoon van zijn toespraak lag, gezien 
de aktualiteit, toch op het vredesideaal dat in het 
Ijzertestament vervat ligt. Zoals in zijn rede op de 
IJzerbedevaart reeds bleek, tilde Vandenberghe 
zwaar aan de hipokrisie van de wereldpolitiek i.v.m. 
de Golfkrisis. Toen het Irak van Saddam Hoessein 
duizenden Koerden uitmoordde met gifgas zweeg 
de wereld, integendeel, het Westen en de SU 
hebben de Iraakse diktator ban alle mogelijke 
oorlogstuig voorzien. Nu de petro-belangen van het 
Westen zouden kunnen bedreigd worden, nu in 
Koeweit de ene diktatuur door een andere werd 
vervangen, zullen nu mogelijk Westerse soldaten 
met Westerse wapens sneuvelen. Lionel Vanden
berghe pleitte voor het daadwerkelijk afbouwen van 
de wapenindustrie en voor het verbod op wapen
handel, te beginnen in ons land. 

Tijdens de plechtigheid werd ook de oude VOS-
vlag van Oudenaarde aan het IJzerbedevaartkomi-
tee overhandigd en de nieuwe vlag gewijd door e.h. 
Luc Vranckx, die ook de graven zegende. Om drie 
uur werd er een eucharistieviering opgedragen in 
de St-Niklaaskerk te Diksmuide en om vier uur 
organiseerde men een poëtische namiddag in de 
gotische zaal van het stadhuis. 

De ruimte was duidelijk te klein voor het talrijke, 
maar niet meer zo jonge publiek. Er werden teksten 
voorgedragen van Anton van Wilderode en van 
Maurits Van Liedekerke. Het optreden van de 

plaatselijke bard Johan Vandenberghe was zeer 
gesmaakt, hij kreeg uitgebreid applaus. 

Tijdens deze zitting ten stadhuize, werden ook 
giften overhandigd voor de restauratie van de 
Uzertoren. Er kwamen reeds vele giften, de kaap 
van 5 miljoen werd bereikt. Op 11 november 
werden drie checks overhandigd: één namens alle 
,,bescheiden giften" van meer dan 1,3 miljoen fr., 
één van 100.000 fr. door de Marnixring van Knokke 
en één van 50.250 fr. door de VUJO. 

De aandachtige lezer weet dat naar aanleiding 
van de Vredesfietseling de VUJO een aktie op touw 
heeft gezet onder de naam: „Bouwen aan de toren, 
bouwen aan Vlaanderen". Omdat de Uzertoren 
waarden simboliseert die VUJO tracht om te zetten 
in politieke aktie, wilden de VU-jongeren een steen
tje bijdragen tot de restauratie van dit monument. 
Langs de andere kant willen zij aantonen dat de 
Vlaamse beweging meer is dan manifesteren en 
gedenken, meer is dan simbolen en woorden. Zij 
willen aldus de link leggen tussen het IJzermonu
ment en de zorg voor kansarmen in Vlaanderen. 

Daarom richtte VUJO een steunfonds op, waarbij 
de Vredesfietseling gesponsord werd door mensen 
die zelf niet mee fietsten. De helft van de sponso
ring ging dan naar het IJzerbedevaartkomitee, de 
andere helft is bestemd voor een vrijwilligersprojekt 
dat zich bezig houdt met de huisvesting voor 
kansarmen (meer daarover in een volgende WIJ). 

De VUJO en de Vredesfietsers staan erop de 
schenkers te danken: 
(lijst) 

De aktie stopt niet. Volgend jaar wordt de 15de 
Vredesfietseling georganiseerd. Personen of 
VU(JO)-afdelingen die deze 250 km willen sponse-
ren ten voordele van ,,Bouwen aan de Toren, 
bouwen aan Vlaanderen", kan een veelvoud van 
250 fr. storten op rekening nr. 671-90800009-07 
van Steunfonds Uzertoren te Brussel. 

Bart Oe NIjn 
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MEER DAN 
100.000! 

Fam. Denissen-Vandef Weeën, 
Oudenburg 2.500,- fr 

André de Smet, Leuven 1.250,- fr 
V.U.-St-Ulriks-Kapelle 5.000,- fr 
Erika Bucquoye, Vilvoorde 1.500,- fr 
Clara de Smet, Maldegem 1.000,- fr 
Joris Desmedt, Kraainem 3.000,- fr 
V.U. St-Martens-Latem-Deur1e 500,- fr 
VUJO Stabroek 1.000,- fr 
J. Marysse, Merksem 1.000,- fr 
Bart de Nijn, Mecheien 1.250,- fr 
André Geens, Zottegem 2.500,- fr 
Herman Lauwers, Brasschaat 1.000,- fr 
Bob van Hooland, St-Martens-Latem 500,- fr 
Herman Candries, Mecheien 1.000,- fr 
Hugo Schiltz, Deurne 500,- fr 
VUJO, arr. Antwerpen 2.000,- fr 
Walter Peeters, Hamme 1.000,- fr 
Nelly Maes, St-Nikiaas 1.000,- fr 
WVG, Aarschot 1.000,-fr 
Frans Baert, Gent 750,- fr 
Johan Sauwens, Bilzen 1.250,- fr 
G. de Kegel, Ninove 1.000,- fr 
Gert Strompers, Huldenberg 500,- fr 
Godelieve Jolie, Merelbeke 500,- fr 
De Beul-Vermeire, Wilrijk 1.000,-fr 
Vanhorenbeeck-Goossens, Korbeek-Lo 1.250,- fr 
V.U. Kortrijk 1.250,-fr 
V.U. Zoersel 5.000,- fr 
Gerard de Ruysscher, Vilvoorde . . . . 500,- fr 
Naamloos, Brussel 2.500,- fr 
Kate Degeyter, gent 1.000,- fr 
Philippe Angeline, Antwerpen 250,- fr 
Gerd Jaeken, Lier 500,- fr 
Jozef D'hollander, St-Niklaas 1.000,- fr 
Impens, Brussel 2.500,- fr 
Herman Vanhaute, Kortijk 250,- fr 
Clara Goovaerts, Antwerpen 1.000,- fr 
Jurgen Constandt, Kapellen 1.000,- fr 
Dany de Breuker, Wijnegem 250,- fr 
M. V.d.Weeën-Perreman, Denderleeuw 1.000,- fr 
V.U. Mechelen-West 250,- fr 
V.U. Vossem 1.250,- fr 
L. Ebraert, Brussel-Anderlecht 1.000,- fr 
Walter Deconinck, Kortrijk 500,- fr 
Chris Vandenbroeke, Waregem . . . . 1.250,- fr 
Herman van Hese, Belsele 1.000,- fr 
Wllfried Remy, Hasselt 1.500,-fr 
Daniel van der Sypt, St-Kwintens-Lennik 250,- fr 
Gert Bovyn, Lubbeek 2.000,- fr 
V.U. Zottegem 5.000,- fr 
V.U. Lummen 1.000,- fr 
V.U. Destelbergen 5.000,- fr 
Geert Lambert, Oostende 1.000,- fr 
V.U. Heusden-Zolder 5.000,- fr 
VUJO, Arr. Oostende-Veurne-Diksmuide 1.000,- fr 
Frans Alpaert, Brugge 800,- fr 
Bart Somers, Leuven 500,- fr 
V.U. Stene (0'ende) 2.000,- fr 
Vital Geeraerts, Wilsele-Leuven 1.250,- fr 
Oscar Sabbe, Brugge 5.000,- fr 
Fam. Peeters-Govaerts, Booischot . . 500,- fr 
Jacques Desmet, Leuven 1.000,- fr 
Adolf Deleener, Liedekerke 1.000,- fr 
V.U.-Riemst 500,- fr 
Jan van Borm, Bornem 500,- fr 
Envin Vanhoutvinck, Kessel-Lo-Leuven 1.000,- fr 
Ward Herbosch, Wommelgem 500,- fr 
Omer Huyghebaert, Westende . . . . ' . 1.000,- fr 
Huguette de Fraine, Kampenhout . . 1.000,- fr 
V.U. Hooglede 1.000,-fr 
V.U. Zandhoven 500,- fr 
VUJO-Halle-Vilvoorde 3.250,- fr 

TOTAAL: 101.050,- fr 

Gewoontegetrouw organiseert VUJO-lzegem op 11 november een optocht om het leed 
van de vooral Vlaamse Frontsoldaten te herdenkingen en amnestie te eisen. Ook dit jaar 
werd de traditie in ere gehouden. (Kate Degeyter) 

VUJO-voorzitter Muls overhandigde Lionel Vandenberghe een check: waarde 50.250 fr. 

ADVERTENTIE 

Pauwengraaf 119 
3640 MAASMECHELEN 
Tel. 011/76.07.76 
FABRICATIE VAN 
ECHTE DONSDEKENS 
Gans 65 % dons of gans 90 % dons 
Eend 65 % dons of eend 15 % dons 
140/200 - 200/200 - 240/200 -
240/220 
OOK MATRASSEN & LATTENBODEMS 

GRAAG INLICHTINGEN 
ZONDER KOOPVERPLICHTING 
I.V.M. 
D DONSDEKENS 

Q MATRASSEN 

D LATTENBODEMS 

NAAM: 

STRAAT: NR.: .. 

PLAATS: 

TEL: 
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AUTENTICITEIT 
EN KLASSE OP 
BASKENAVOND 

Voor de 16de keer waren artiesten uit Euskadi te 
gast op de Baskenavond te Brasschaat Weer was 
de grote Ruiterhal kompleet gevuld met een geest
driftig publiek Het Vlaams Steunkomitee voor Bas-
kische scholen in Frans-Baskenland, FLIK voor 
ingewijden, ronselt reeds 16 jaar fondsen om deze 
„ikastolaks" in hun financiële problemen te steu
nen In 1969 starten enkele ouders met 8 kleuter
tjes een eerste schooltje in Baskenland Momenteel 
Zijn er verschillende ikastolaks waaronder één 
middelbare school en de schoolpopulatie is dan 
ook bijna 1000 leerlingen groot Het is een titanen-
werk om zo een schoolgroep drijvende te houden 
zonder subsidiering Zelfs de leerkrachtwedden 
kunnen enkel via een bewonderenswaardige inzet, 
geestdnft en financiële offers van de ouders gege
ven worden, om de kinderen in de moedertaal te 
onderwijzen De Franse staatsoverheid heeft pas 
na harde onderhandelingen een subsidie toege
staan van een aantal leerkrachtwedden Onvol
doende, en binnen een nepstatuut maar een eerste 
erkenning is het wel Een erkenning die de ouders 
al lang kregen van Vlaamse kant namelijk, van 
FLIK wat staat voor Randriatik Ikastolentzat Het 
ontving een bus vol vrienden op zaterdag en 
zondag jongstleden Onder de reizigers waren 
Baskische artiesten die het publiek op zaterdag 10 
november een fijne en onvergetelijke avond be
zorgden 

VAN VOLK TOT VOLK 

Hoofdorganisator, priester Ludo Docx „Het was 
de vijfde maal dat Peio en Pantxoa optraden en hun 
sterk geëngageerde liederen bevielen goed bij ons 
publiek Nogmaals bleek hoe zij de lievelingen zijn 
van ons Vlaams publiek Voor het eerst hoorden we 
ook Niko Etxart, hij bracht volksliederen uit de 
meest geteisterde — maar ook de meest kultureel 
gave — provincie uit Baskenland Soule De weder
zijdse herkenning van de tragische geschiedenis 
van beide volkeren zal dit weekeinde overduidelijk 
worden want dit gezelschap gaat op zondag een 
tocht maken naar Diksmuide en omgeving onder 
leiding van Walter Luyten Voor onze buitenlandse 
gasten zal blijken dat solidariteit van volkeren 
zonder staat geen dode letter is " 

Ludo Docx, afkomstig van Berlaar-Heikant, is 
dagdagelijks bezig met de bouw van ,,Het Vlaams 
Huis IS Baskenland", een representatief centrum 
van onze volksgemeenschap in Frans- (Noord-) 
Baskenland Gedurende de avond projekteerde 
men een diareeks over de werking en organisatie 
van de Baskische scholenbouw waarvoor Johan De 
Haes uit Heist-op-den-Berg het Vlaams kontakt-
adres is en Zurine Mendazibal in Donostia ter 
plaatse Hier bewees deze onderwijzer uit de Ant
werpse Zuiderkempen een flink nummertje podi
umkunst toe te voegen aan de gelijktijdige diamon
tage Hoogtepunt tijdens de avond was de overhan
diging van een check ten bedrage van 125 000 fr 
aan de afgevaardigde van de Baskische scholen
bouw 

ADVERTENTIE 

A a n G u i d o D o s o g n e . 
V a n w e g e S a n Mar t ino , Voe ren . 
Har te l i jke ge lukw/ensen met d e 
o p e n i n g van u w n ieuwe zaak. 
Veel sukses ! ! 

IS EEN EUROPEES 
VREDESBELEID MOGELIJK? 

JaakVandemeulebrouckeen de Regenboogfrak-
tie in het Europees Parlement nodigen uit op een 
studiedag onder de titel „Naar een globaal Euro
pees vredes- en veiligheidsbeleid''" 

Moet de EG al dan met een eigen veiligheidskon-
cept ontwikkelen ? Zo ja, welk? Wat met de neutra
liteitspolitiek van Ierland'' Europa een derde 
machtsblok of vredesbrenger' Welke rol mag de 
Westeuropese Unie nog spelen' Of wordt de WEU 
gewoonweg met beter opgedoekt? Welke rol dient 
de NAVO nog te spelen? Wat met de Akkoorden 
van Helsinki' Kunnen zij de aanzet vormen voor de 
totstandkoming van een globaal Europees veilig-
heidskoncepf Zijn de Verenigde Naties voldoende 
gewapend om wereldkonflikten het hoofd te bie
den ' En tenslottte welke is de rol van de regio's in 
dit geheel' 

PROGRAMMA 
9u 30 ProWeems/e//mp, doorJaakVandemeule-

broucke, lid van het Europees Parlement 

9u 45 Een evaluatie van het Helsinkiproces en 
toekomstmogelijkheden voor het Europees veilig-

heidsdenken, door prof Luk Reychler, gewoon 
hoogleraar KU Leuven 

10u45 Regio's en vredesbeleid, door Jaak 
Vandemeulebroucke, lid van het Europees Parle
ment 

11 u 45 Een nieuw globaal veiligheidsbeleid voor 
Europa, door prof L Reychler, gewoon hoogleraar 
KU Leuven 

15u Vredes- en veiligheidsbeleid voorstelling 
diskussienota, door senator Hans De Belder 

15u 45 „Naar een globaal Europees vredes- en 
veiligheidsbeleid?" 

Dialoog met een Volksunie-panel Patrick Van-
krunkelsven, Jaak Vandemeulebroucke, Herman 
Candries en Hans De Belder 

Einde rond 17u 

De studiedag gaat door op vrijdag 16 november 
a s van 9u 30 tot 17 uur in het Europees Parle
ment, Belliardstraat 97-113 te 1047 Brussel De 
deelname aan de studiedag is gratis 

Inschrijven tot 14 november op de telefoonnum
mers 02/284 51 87 en 02/284 23 94 

HULLEBROECK ONSTERFELIJK 
1990, het Emiel Hullebroeckjaar, loopt stilaan ten 

einde Hullebroek overleed 25 jaar geleden, tiental
len koncerten in gans Vlaanderen hebben dit jaar 
reeds plaats gehad ter nagedachtenis van deze 
toondichter Een aantal belangwekkende manifes
taties staan echter nog op stapel 

De 25ste dag van het Vlaamse lied staat even
eens volledig in het kader van de Emiel Hulle-
broeck-herdenkmg In de Blauwe Zaal van deSin-
gel op de hoek van de Jan Van Rijswijcklaan en de 
Desguinlei gaat op 18 november een Nationaal 
Concert door Verlenen hun medewerking de so
listen Vera Versieck en Boudewijn van Averbeke, 
aan het klavier Jos Mertens, de koren Singhet 
Saem uit Antwerpen, Notenkrakers uit Schoten en 
het meisjeskooor Ter Hert uit Mechelen, het Kalmt-
houts koperkwintet, VVKB-vdkskunstgroep Cante-
cleer. Gust Teugels en Lode Dieltiens die de 

samenzang leiden, presentator Herwig Vaes De 
regie is in handen van Jos van der Veken Toe
gangsprijs 350 f r (organisatie Vlaamse Volkskunst
beweging vzw, ANZ, Davidsfonds, VTB Reservatie 
en kaartenverkoop 03/238 9412) Het koncert 
wordt in de voormiddag, om 11 30u, voorafgegaan 
door een Artiestenmis Hullebroeck herdacht m de 
Carols Borromeuskerk in Antwerpen 

Op donderdag 22 november kan u een unieke 
uitvoering meemaken van de operette Het meisje 
van Zaventem in Concert Noble, Aarlenstraat 82 te 
1040 Brussel De solisten zijn Patty kent, Christa 
Biesemans, Tie-Min-Wang, Jan Vander Crabben 
en Jaques Does treden op Met dans-intermezzi 
van d' Oude Kapel Drank, kaas en streektaarten 
worden U aangeboden Toegangsprijs 1 000 fr 
(organisatie vzw Brussels Operettetheater, Naam
sestraat 9-11 1000 Brussel Tel 02/513 82.51/52) 

n 

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

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

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

D WIJ komt nooit op vrijdag aan 
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 
Barnkadenplein 12 
1000 Brussel Dank voor de medewerking! 
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WEST-VLAANDEREN 
NOVEMBER 

16 lEPER: Grote kaarting „pastei van te lande". 
Vanaf 19 u. in café Borenhol, Vandepeeret)oom-
plein 21. inleg 35 fr. of 3 voor 100 fr. Ook op 17/11 
vanaf 10u. en op 18/11 van 10 tot 13u.30. Org.: VU-
leper. 
17 TIELT: Kaas- en Wijnavond in „Den Ouden 
Wal", Ruiseledesteenweg 107, om 20u. Gastspre
ker is Geert Bourgeois, VU-schepen Izegem en 
nationaal voorzitter VVM. Deelname 350 fr. Kaarten 
bij Vlaamse Vriendenkring Tielt. 
18 ROESELARE: Inhaalkaarfing om lOu. in 't 
Leeuwke. Org.: Kaartersklub 't Leeuwke. 
18 DEERLIJK: Twee jaar VU in de Deerlijkse 
gemeenteraad. Evaluatievergadering met alle geïn
teresseerden. Van 10 tot 12u. in karfee Brouwers
hof, 
18 IZEGEM: Zaal Hoornaert, Kachtem: Sinter
klaasfeest. Org.: FW-lzegem. 
19 IZEGEM: Bovenzaal Oud Stadhuis om 15u.: 
diamontage over „Izegem vroeger", door Dirk 
Desmedt. Org.: VVVG-lzegem. 
21 ROESELARE: Herfstwandeling „In het Sterre-
bos". M\e kinderen welkom. Afspraak om 14u. in 't 
Leeuwke, H. Verrieststr. 4. Eventueel laarzen mee
brengen. Prijs: 20 fr. p.p. Org.: Vlanajo-West-
.Vlaanderen. 
22 VER-ASSEBROEK: Humor en ernst in de 
Vlaamse beweging, door Hektor Van Oevelen. Na 
uiteenzetting: debat. Aanvang 20 u. in 't Leenhof, 
aan de kerk. Inkom: leden 50 fr., niet-leden 80 fr. -
16j. halve prijs. Org.: DF-Ver-Assebroek. 
22 IZEGEM: Bar auditorium Muziekakademie om 
20u.: Julien Weverbergh over Roemenië. Toegang 
50 fr., abonnees gratis. Org.: VSVK. 
24 WIELSBEKE: Sinterklaasfeest. Om 14u. afha
ling per koets. Vertrek St.Brixiussplein Ooigem. 
14U.30 aankomst Sint aan Sas. 15u.: door de 
straten van Ooigem, met muziekmaatschappij. Om 
16u. ontbinding aan taverne De Klokke. Van 18 tot 
20u. geschenken aan de ingeschreven kinderen in 
taverne De Klokke. Org.: Vlaamse Vriendenkring. 
29 DAMME: Hoorzitting met gemeenschapsmi
nister Johan Sauwens. Aandacht voor Verkeers- en 
Vervoersplan Vlaanderen, ook specifieke proble
men van Damme. In zaal 't Vissershuis te Moerker-
ke om 20u. Org.: VU-Damme. 
30 BRUGGE: Vlaams Ontmoetingscentrum De 
Gulden Spoor om 20u.: Debatavond „Invloed van 
het massatoerisme op hel leven in Brugge, door 
Jean Vandenbuicke, schepen van Stadshernieu
wing te Brugge. Org.: Brugs Forum. 

DECEMBER 

1 NIEUWPOORT: Gezellig samenzijn In restau
rant Den Bilck, Kinderlaan 20, om 19u.30. Aperitief 
aangeboden door VU-afdelingsvoorzitter. Menu: 
garnalencocktail, tomatenroomsope, rosbief met 
groenten, koffie met gebak of ijs. Inschrijven voor 
25/11 bij Rita Deceuninck (058/23.36.52) aan 800 
fr. p.p. (drank niet inbegrepen). Org.: VU-Nieuw-
poort. 

5 ROESELARE: Maken van kersWersiering.Om 
14u. in H. Verrieststraat 4. Meebrengen: kaars. 
Inkom 25 fr. Org.: Vlanajo-West-Flandria, Roesela-
re. 

ZOEKERTJE 

VU DEERLIJK 
SCHUDT MILIEURAAD WAKKER 
De VU van Deerlijk heeft met een ludieke protestaktie voor de gemeenteraadszitting de 
plaatselijke milieuraad wakker geschud. Met de aktie wil de VU protesteren tegen het 
niet behandelen van het ontwerp-afvalstoffenplan in de gemeentelijke milieuraad. In een 
persmededeling aan alle raadsleden en toehoorders overhandigd, stelt de VU dat het 
milieu de zorg is van iedereen, zowel van overheid als van de bevolking. 
De VU betreurt dan ook dat zelfs de milieuraad het niet nodig achtte een ernstige studie 
te wijten aan deze problematiek. Met de gevoerde protestaktie hoopt de VU de leden van 
de milieuraad te stimuleren de milieuproblematiek iets meer ter harte te nemen 

- UITBATER GEZOCHT - VU-Zwijndrecht zoekt 
voor haar Vlaams Huis, Polderstraat 15, een uitba
ter. Inlichtingen bij Robert De Cleen (03/252.61.20 
— tijdens avonduren). 

JOHAN SAUWENS BIJ lEPERSE W l 
Onlangs bracht minister Johan Sauwens een bezoek aan leper. In de namiddag werd de 
minister op het stadhuis ontvangen waar het verkeersleefbaarheidsplan werd bespro
ken, 's Avonds was de minister te gast bij de Vlaamse Vrouwenvereniging leper (VVI) 
De minister werd er verwelkomd door de VVI-dames maar ook de heren ontbraken niet: 
senator Capoen en de arr. VU-voorzitter zaten mee aan. 
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UIT DE REGIO 

ASSEBROEKSE 
MEERSEN:NU 
REDDEN! 

v u Vlaamse Vrije Demokraten-Assebroek heeft 
kennis genomen van het verzet van de Boeren
bond, de landbouwers én de betrokken eigenaars 
uit de omgeving tegen het tweede voorlopige klas-
seringsbeslult dat minister Waltniel op 23 augustus 
j . l . uitvaardigde voor dit 320 ha groot landschappe
lijk waardevol gebied. 

Nadat dit gebied reeds in juli 1989 werd verminkt 
door de Illegale werken uitgevoerd door de firma 
Agrobos (scheuren van grasland, verminken en 
verwijderen van bomenrijen, drastische ontwate
ring door brede (nieuwe) kanalen, betonnering van 
oevers,...) wensen de aktievoerders nu verder te 

gaan met het aantasten van dit unieke natuurge-
ied. 

Opnieuw willen zij partikulier belang laten prime
ren op het algemeen belang. 

Volksunle-Assebroek beseft dat het instandhou
den van dit unieke natuurgebied een financiële 
aderlating kan teweeg brengen voor de betrokken 
eigenaars én landbouwrs en is dan ook voorstander 
van een vorm van milieu-subsidie die de belang
hebbenden schadeloos kan stellen voor mindere 
opbrengsten van hun gronden ingevolge de bepa
lingen van het klasseringsbesluit. 

Een gelijkaardig sisteem heeft reeds zijn deugde
lijkheid bewezen in de ons omringende landen, o.a. 
in Nederland waar het reeds op diverse plaatsen tot 
ieders tevredenheid in voege is. 

Volksunie-Assebroek vindt het echter onaan
vaardbaar dat dit unieke natuurgebied verder ver
minkt wordt en eist dan ook dat het voorlopige 
klasseringsbesluit integraal wordt toegepast en 
dringend omgezet wordt in een definitieve klasse
ring zodat dit stukje Vlaanderen ongeschonden kan 
blijven verder bestaan als een groene oaze in een 
landschap vol parkings, pretparken en bio-indus-
trlële akkers. 

Wellicht is er tegen het geldgewin, het lobbyen 
achter de schermen en de ambtelijke wederdienst 
geen kruid gewassen. Wellicht daarom keren de 
burgers daarom het hoofd af en zitten ze geankerd 
voor de buis. 

Om heel erg triest van te worden. 

VU Vlaamse Vrije Demokraten-Assebroek hopen 
erin te slagen om ondanks alles dit unieke en 
waardevolle landschap ongeschonden te kunnen 
doorgeven aan de volgende generaties. 

ZOEKERTJES 
— GEZOCHT — Verkoopster-winkelbediende (vr., 
"1961). Zoekt werk in de omgeving van Brussel of 
Aalst. Kontakteer kamerlid E. Van Vaerenbergh, 
tel. 02/519.86.94 (7u.30-12u.). Ref.: 9009-100. 

— GEZOCHT - Bediende (vr., "1969), Ned. origi
ne; opleidingsnivo middelbaar ondenwijs + 2 jaar 
detailhandel, typen. Zoekt deeltijds werk als ont-
haaljuffrouw in Brussel of ten westen van Brussel. 
Kontakteer kamerlid E. Van Vaerenbergh, tel. 
02)519.86.94 (7u.30-12u.). Ref.: 9010 

— GEZOCHT - Bediende (vr., °1960), richting 
hoger sekundair ondenwijs. Zoekt werk in de omge
ving van Vlaams-Brabant. Kontakteer kamerlid E. 
Van Vaerenbergh, tel. 02/519.86.94 (7u.30-12u.). 
Ref.: 9010-109. 

NOVEMBER 
16 OPPUURS: Eurokunsttentoonstelling in het 
atelier, Voorststraat 15 (tot 2/12). Info: 
03/889.56.05 (Freddy Jansegers). 
16 TURNHOUT: Om 20u. in Vlaams Ontmoe
tingscentrum De Schalemi: informatieavond over 
de volksnationale strijd in Noord-lerland met o.a. 
video-opnames over the Birmingham Six. Org.: 
Vlaamse Kring Turnhout. 
17 KONTICH: Zaal d'Ekster vanaf 20u.: VU-
Happening ,,Bella Italia" met gastoptreden van 
VTM-sound-mIx-finalist Pino! 
17 LIER: Kwisavond o.l.v. Ingrid Vereist. Aan
vang 20u. in het VNO, Berlarij 80 te Lier. Deelne-
mingsprijs: 100 fr.p.p. Inschrijven tel. 480.96.42 of 
480.11.52. Org. FVV-Lier-Koningshooikt. 
17 OPPUURS: Nacht van het Europese Huis: 
Openingswoord door Jaak Vandemeulebroucke, 
om 20u. Optredens van folkgroepen uit Polen, 
Italië, Ierland en Vlaanderen. Org.: VKDT 
(03/889.56.05). 
17 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. 
17 EDEGEM: VU-Edegem 30 jaar. Om 18u. h.mis 
in kerk H. Familie te Edegem-Elsdonk. Daarna 
receptie en banket. Inschrijven voor banket bij 
Katelijne Vallaeys (03/449.14.51). 
17 MERKSEM: Kaartavond in lokaal Vlanac, Bre-
dabaan 360, om 20u. Deelnameprijs 100 fr. In
schrijving ter plaats. Org.: VU-Merksem. 
19 ANTWERPEN: De Derde Maandag. Debat 
met Hans De Belder (VU), Hugo Van Dienderen 
(Agaiev), Yvan Van den Berghe (UIA). Moderator: 
Johan Cuppens, over De GoBkrisis. Om 20u.30 in 't 
Vliegend Peerd, Kleine Koraalberg. Org.: Core-
manskring. 
21 BERCHEM: Huiselijke problemen? Notaris 
Rochtus spreekt In het Kultureel Centrum te Ber-
chem, om 20u. en beantwoordt uw vragen. Leden 
gratis, niet-leden 50 fr. Org.: FVV-Berchem. 
22 BERCHEM: Cirkels doorbreken, kultuurverrij-
kend: info-avond over mogelijkheden van vorming 
en integratie van gehandikapten In het dagelijks 
leven. K.Centrum, Driekoningstraat 126, om 20u. 
Alle belangstellenden welkom. Org.: Vlaamse 
Kring Berchem. 

23 GEEL: Spreekbeurt Paul Koeck over de „Zaak 
Notaris X". Zaal Wijnhuis, Stationsstraat, om 20u. 
Org.: VI.Aktiegroep Geel. 
23 BERCHEM: FW-Berchem bezoekt Hessen-
huis. Bijeenkomst om 13u.45 aan Hessenhuis (gids 
om 14u.). Onkosten worden gedeeld door aanwezi
gen. 
23 MECHELEN: kwis „Vlaanderen en Europa". 
Om 19U.30 in zaal Rerum Novarum, St.-Lambertus-
laan 18 te Muizen (nabij dorpsplein). Ploegen van 
maks. 4 personen. Inschrijven door storting (001-
1178201-18 van vzw Uilenspiegel, Hombeek) met 
duidelijk vermelding van naam en kwisploeg. Info: 
015/41.92.69. 

24 TURNHOUT: Busuitstap naar Brussel met 
VU-afdeling: bezoek Parlement, katedraal en histo
risch stadscentrum, \fertrek: 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. 
24 HEIST O/D BERG: Busuitstap naar Brussel 
o.l.v. Walter Luyten. Geleid bezoek aan o.a. parle
ment, katedraal en historisch stadscentrum. Ver
trek Heist-station 8u.50. Vooraf inschrijven noodza
kelijk vla 015/24.80.86 bij Roger Van Dijck, 
24 MERKSEM: Jaarlijkse familiale kwis door de 
Vlaamse Vrouwen Merksem. Inschrijven tot en met 
17/11 bij Joke Janssens, Olmenbrug 3 te 2170 
Merksem (03/646.66.82). In lokaal Vlanac, om 19u. 
28 ANTWERPEN: „De ekonomische gevolgen 
van de Golfkrisis voor Europa". Lunchgesprek met 
Gunter Pauli. In het Elzenveldkompleks, Lange 
Gasthuisstraat 45 te Antwerpen om 12u.30. In
schrijven voor 23/11 dr storting van 1.500 fr. op rek. 
nr. 402-9088941-38 van de Coremanskring. 
30 MECHELEN: „De Ierse Kwestie". Info-avond 
over deze problematiek met videomateriaal en 
uitleg door mensen van het lerlandkomitee Vlaan
deren. Om 20U.30 in de achterzaal van café Hel 
Pleintje, Veemarkt. Org.: VUJO-Mechelen. 

DECEMBER 
1 MERKSEM: Vlaamse Vrouwen Merksen met 
autocar naar Kerstmarkt te Aken. Inschrijven voor 
15/11 bij Joke Janssens, Olmenburg 3,2170 Merk
sem (03/646.66.82), ook voor informatie. Betaling 
bij inschrijving. 
1 KONINGSHOOIKT: 22ste Volksuniebal VU-Ko-
ningshooikl in de parochiezaal Koningshof. Vanaf 
20u. 

Het O.C.M.W. Antwerpen beheert 20 R.V.T.- en bejaardeninstellingen waar alle aspekten van de 
verpleegkundige zorg aan bod komen. 

Omwille van uitbreiding en vernieuwbouw van meerdere instellingen zoekt het O.C.M.W.Antwer-
pen DRINGEND: 

GEGRADUEERD VERPLEEGKUNDIGEN 
. GEBREVEHEERD VERPLEEGKUNDIGEN 

ZIEKENHUIS ASSISTENTEN 
voor tewerkstelling in de Fi.V.T.- en bejaardensektor. 

Belangstellenden sturen zo vlug mogelijk een sollicitatiebrief met cv. naar de 7e Directie/Perso
neelszaken, Lange Gasthuisstraat 39 — 2000 Antwerpen. 
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UIT DE REGIO 
ADVERTENTIE 

OPENBAAR CENTRUM VOOR 
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

VAN ANTWERPEN 
GENEESKUNDIG PERSONEEL 

ALGEMEEN ZIEKENHUIS MIDDELHEIM 

Dienst voor Anesthesie en Reanimatie (Dr 
Alleman) 
— 1 plaats voor specialist (groep B) voltijds, 
Dienst voor Radiodiagnose (Dr l\^ortel-
mans) 
— 1 plaats van specialist (groep B) voltijds, 

Dienst voor Kerngeneesicunde (Prof Dr 
Scalliet) 
— 1 plaats van specialist (groep 8) voltijds, 

ALGEMEEN ZIEKENHUIS 
SINT-ELISABETH 
Dienst voor Inwendige Geneeskunde (Dr 
Manievi/sl(i) 
— 1 plaats van specialist (groep B) halftijds 
(cardioloog), 

Dienst voor Fysische Geneenskunde en 
Revalidatie en Reuma (C' C Pouliart) 
— 1 plaats van specialist (groep B) halftijds. 

De kandidaten moeten de Belgische natio
naliteit bezitten, onderdanen van de Lid
staten van de EEG komen eveneens in 
aanmerking indien de te begeven betrekking 
noch leidinggevend is, noch uitoefening van 
het openbaar gezag inhoudt 

ZIJ dienen houder te zijn van het diploma 
van doctor in de genees-, heel- en verloskun
de, alsmede van een verklaring afgeleverd 
door het Ministerie van Volksgezondheid en 
van het Gezin, houdende de erkenning als 
geneesheer-specialist in de gevraagde spe
cialiteit 

De kandidaturen dienen op het Secretan-
aat, Lge Gasthuisstraat 39, te Antwerpen 
toegekomen te zijn uiterlijk op 26.11.1990. 

Inschrijvingsformulier en volledige voor
waarden te bekomen op de 7e Directie/Per
soneelszaken, Lange Gasthuisstraat 39, Ant
werpen (tel 22 35 711) 

Het inschrijvingsrecht bedraagt 400 fr 

HERDEKINGSMIS 
TE SCHEPDAAL 

Op 13 augustus 1990 overleed de moeder van 
ons bestuurslid mevr Klaartje Allaert-De Vuyst De 
overledene mevr wed Maria De Roover was vele 
jaren lid van onze afdeling 

De teraardebestelling heeft plaats gehad in de 
parochiekerk van Sint-Lievens-Esse op 20 augus
tus De overledene en familie hadden uitdrukkelijk 
gevraagd geen bloemen noch kransen te bezor
gen 

De afdeling Schepdaal wil voor de moeder van 
ons bestuurslid een herdenkingsmis laten opdra
gen m Schepdaal op zondag 25 november om 
10u30 (hoogmis) 

De afdeling verzoekt de leden veelvuldig te willen 
aanwezig zijn in deze h mis om zo deel te nemen 
aan de rouw die Klaartje getroffen heeft 

BRABANT 
NOVEMBER 

17 BERTEM-LEEFDAAL: Retrofuif, jaarlijks 
dansfeest In 't Pallekeshof, Dorpsstraat 526 te 
Leefdaal Met DJ Baeten Vanaf 21 u Org VU 
Bertem-Leefdaal 
17 ESSENE: Eetfestijn VU-Essene In Parochie
zaal Van 18 tot 21u Ook op 18/11 van 11u 30 tot 
16u 
17 ZUUN: 6de Scrabbletomooi in Gasthof, ,Klein 
Bijgaarden" te Zuun, Klem Bijgaardenstraat 21 te 
Sint-Pieters-Leeuw Inschrijving ter plaatse vanaf 
13u aan150fr Aanvang 14u Ook op 24 novem
ber, zelfde plaats, zelfde tijd Org De Vrede vzw, 
Zuun en Vlezenbeek 
19 BRUSSEL: Verantwoord speelgoed voor kin
deren van O tot 12 jaar Voordracht van Vlanajo om 
19u 30 in de lokalen van Brabantia, Ninoofsesteen-
weg 288, 1080 Brussel (1ste verdiep) 
19 DILBEEK: Gespreks- en diskussie-avond 
„Irak een reisverslag" door Hans Devroe Om 
20u 30 in lokaal 301 van Westrand, Kamerijklaan 
Org Werkgemeenschap G V d Bossche 
20 LENNIK: Lessenreeks over Kunst en Schoon
heid in de Middeleeuwen Elke dinsdag van 19u 30 
tot 21 u 30 in Huize Zwartenbroek, Zwartenbroek-
straat 127 Prijs per les 150 fr Org VIAC 
22 DILBEEK: Gespreks- en diskussie-avond „De 
internationale Wapenhandel" door Luc Vandewey-
er Om 20u 30 in lokaal 301 van Westrand, Kamerij
klaan Org Werkgemeenschap G V d Bossche 
23 BERTEM: Hugo Covelierss spreekt over „Mis
daadbestrijding op zijn Belgisch", in zaal Ons Huis, 
Vossenstraat te Bertem Aanvang 20u Org VU-
Bertem-Leefdaal 
24 WOLVERTEM: Volksuniebal met orkest The 
Hitcrackers, in de Ceciliazaal, Oppenstraat te Wol-
vertem Aanvang 21 u , inkom 120 fr Org VU-
Meise-Wolvertem-Oppem 
24 BRUSSEL: Paleis der Natie Rondleiding met 
kommentaar door Walter Luyten Samenkomst om 
9u 45 op binnenplein Leuvenseweg Deelname 
gratis 
26 DILBEEK: Gespreks- en diskussie-avond 
,,Vlaanderen en het internationaal overleven" door 
Hugo Van Hemelrijck Om 20u 30 in lokaal 301 van 
Westrand, Kamerijklaan te Dilbeek Org Werkge
meenschap G V d Bossche 
27 LEUVEN; Debat met Walter Luyten en andere 
politici Om 18u45 in Alma 2, Van Evenstraat 
Doel studenten mogelijkheid bieden parlementsle
den vragen te stellen over materies die door hen 
behandeld worden 
28 LENNIK: Bezoek tentoonstelling 19de-eeuw-
se Belgische beeldhouwkunst, o I v Anne Buelens 
Vertrek om 13u 30 aan Huize Zwartenbroek Org 
Fed Aut Centra voor Welzijnswerk Lennik 
29 LENNIK: Info-avond over militie door Geert De 
Cuyper Om 20u in huize Zwartenbroek, Zwarten-
broekstraat 127 te Lennik Org Pajottelands Jon
gerencentrum 
29 DILBEEK: Gespreks- en diskussie-avond 
,,Chemische wapens en oorlogsvoering" door 
Jean-Pascal Zanders Om 20u 30 in lokaal 301 van 
Westrand Kamerijklaan te Dilbeek Org Werkge
meenschap G V d Bossche 

DECEMBER 

1 BUIZINGEN: Pensenkermis m de Don Bosco 
kelder, Alsembergsesteenweg, vanaf 17 uur Ook 
op 2/12 vanaf 11 u 30 Ook Sinterklaas komt Org 
VU-Buizingen 
1 OPWIJK: Jaarlijks eetfestijn VU-Opwijk-Masen 
zele in Sint-Pauluszaal, Processiestraat van 18 tot 
22u Ook op 2/12 van 11 tot 15u 

MIGRANTENDEBAT 
TE DIEST 

Omdat er in Diest 900 migranten woonachtig zijn, 
werd er besloten een migrantenplatform op te 
richten Doel ervan is de autochtonen en de mi
granten dichter bij elkaar te brengen Na éen jaar, 
vonden de jongsocialisten het opportuun hierom
trent een debatavond te organiseren met als promi
nente deelnemers Rik Daems, Franck Vandenbrou-
cke, Willy Kuijpers en Mieke Vogels Grote afwezi
ge was de CVP Was dat omdat er binnen deze 
partij een zekere gêne bestaat rond het probleem 
van de migranten' 

De standpunten van de vier aanwezige partijen 
inzake het migrantenbeleid liggen met zo ver uit 
elkaar allen zijn het er over eens dat de migranten 
geïntegreerd moeten worden Alleen de wijze waar
op verschilt 

De PVV vindt dat de autochtonen geen slachtof
fer mogen worden van hun verdraagzaamheid en 
laten als enige aanwezige partij een achterpoortje 
open namelijk een reintegratie-programma Dit 
houdt in dat er een impuls (premie) gegeven wordt 
aan hen die willen teruggaan om daadwerkelijk 
terug te gaan 

Volgens de SP is er maar één mogelijkheid 
integratie, met dien verstaande dat er langs beide 
zijden een bereidheid moet zijn Vanwege de mi
granten om zich in te passen en vanwege de 
autochtonen om de imigranten te aanvaarden Zij 
vinden echter wat Diest betreft dat en ik citeer De 
verantwoordelijkheid qua migrantenbeleid als een 
hete patat wordt doorgegeven binnen de Diestse 
politieke partijen" (tussen oppositie en meerder
heid) 

Volgens de VU moet het migrantenbeleid vanuit 
de gemeenten georganiseerd maar moet daarvoor 
van boven uit de regering geld worden vrij ge
maakt WIJ hanteren de term ,,residentschap" je 
krijgt 5 jaar om je in te schakelen Het IS evident dat 
rechten en plichten samen gaan 

Wat Agaiev betreft, deze partij vindt dat een 
terugkeerpolitiek principieel met kan en staat volle 
dig achter een integratiebeleid 

Nadat de partijen hun standpunt hadden uiteen
gezet, begon een geanimeerde diskussie tussen de 
panelleden Toen het publiek zich in het gesprek 
ging mengen kreeg de P W het zwaar te verduren 
En dit terecht, na de felle anti-migranten-propagan 
da in haar plaatselijk blad 

Konklusie van het debat is echter dat de vier 
partijen aan één touw moeten trekken om de VI 
Blok-demagogie te bestrijden De grootste flater die 
ze zouden kunnen begaan is de taktiek van het VI 
Blok over te nemen Indien men die wil overnemen 
werkt men racisme en diskriminatie in de hand en 
dat IS precies waarmee de PVV in Diest bezig is 

Deze debatavond over het prangend migranten 
probleem was een lovenswaardig initiatief 

ZOEKERTJE 
- UITBATERS GEZOCHT - Voor Café De 
Boemeltrein" — Vlaams Huis Sleidinge - - in het 
voormalig station te Sleidinge, Weststraat 131 
Liefst inwonend paar in de ruime bijhorende wo
ning Nieuwe inrichting, uniek intene'ur (treinmeu-
belen e d ) terras Zelfstandige uitbating van de 
Brouwerij Bios Steun van plaatselijke vzw (aktivi-
teiten) Vergaderruimte mogelijkheden voor feest 
maaltijden e d m 

ml Paul Van Steenberge Brouwerij Bios, 1 in 
denlaan 25 te 9940 Ertvelde tel 091/44 50 71 of 
Paul Van Kerckhove Sleidinge tel 091/57 4173 
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ALTERNATIEF VOOR GENTER-PARCS LIMBURG 
NOVEMBER 

16 DILSEN: Ledenfeest arr Tongeren-Maaseik 
In het Kultureel Centrum, Rijkswag 460 te Dilsen 
Aanvang 20u 30 Inkom gratis Org VU-arr Ton
geren-Maaseik 
17 EIGENBILZEN: Jaarlijks St Cecilia- en Teer-
feest, door de K H Recht Door Zee In de Gemeen
tezaal Hartenberg, vanaf 20u Avond met feestmaal 
en gezellige ontspanning Iedereen welkom 
18 BOCHOLT: Sinterklaasfeest in zaal Rem
brandt, om 14u 30 Org VU-Bocholt 
21 TESSENDERLO: Kookavond door FW-Tes-
senderlo Om 20u in de keuken van het C C Het 
Loo Feestmenu Deelname in kosten ter plaatse te 
regelen Allen op post' 
23 MAASMECHELEN: De Sloveense vereniging 
St Barbara Groot bal met En?ambel-orkest o I v 
Ivan Rupar uit Slovenië Zaal Jagersborg (achter 
meubelen Warson) te Maasmechelen 1ste dans 
om 20u 
24 SINT-TRUIDEN: Mosselfeest, in zaal Toren 
hof Wilderen, van 18 tot 19u 30 of 19u 30 tot 21 u 
Naar keuze mosselen, koude schotel of haantje 
Voorinschrijven bij bestuursleden of sekretariaat 
(011/68 72 40) tot 18/11 Prijs 350fr,-12i 200fr 
Org VU-St -Truiden 
25 HOUTHALEN: Smulavond van 17 tot 21 u in 
zaal Redstar te Houthalen-Laak Spagetti met 
brood of spek en eieren met brood (150 fr) Twee 
hanenbillen met brood en appelmoes (180 fr) 1 
konsumptie gratis Aanwezigheid van St Niklaas 
van18tot20u Org VU-Houthalen-Helchteren 
24 SINT-TRUIDEN: Mosselfeest VU-St Truiden 
in zaal Torenhof te Wilderen Vanaf 18u Volw 350 
fr, -12j 200 fr 
25 GENK: Jaarlijks VU-Braadfeest met optreden 
Miei Cools, Poolse volksdansgroep, Sinterklaas 
Aanvang 15u30 Feestzaal Sint-Maarten, Eiken
laan 34 te Winterslag 

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 voorwoord 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 
en de kontakten met het arrondissementeel be
stuur De lidkaarten 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 

ZOEKERTJE 
— GEZOCHT — Jongedame met diploma van 
maatschappelijk-assist zoekt passende betrekking 
bij voorkeur Brabant of Oost-Vlaanderen Voor 
inlichtingen zich wenden tot senator dr J Valke
niers, tel 02/56916 04 

Dat de gemeenteraad van Maasmechelen groen 
licht gaf aan Center-Parcs bewijst dat de wanhoop 
nabij IS Onder druk van de publieke opinie en de 
plaatselijke problemen zou het zelfs eén van haar 
mooiste plekjes willen opofferen 

Dat de plaatselijke verkozenen des volks dit 
toelaten is te begrijpen maar met goed te keuren 

Dat een dergelijk rekreatiegebied een positieve 
invloed op de werkgelegenheid in de regio zal 
hebben lijdt geen twijfel Het is zowat het enige 
projekt dal Maasmechelen aangeboden krijgt en 
dat op korte termijn een belangrijke tewerkstelling 
kan opleveren 

Waarom het precies op die plek met kan ' Omdat 
de inplanting van Center-Parcs een reusachtige 
brok open ruimte kost, hoe men het nu ook draait of 
keert 

Het gebied zelf en zijn omgeving hebben een 
belangrijke natuurwaarde We moeten nu in Vlaan
deren eindelijk tonen dat we bereid zijn uitgestrekte 
terreinen natuur van grote kwaliteit te behouden en 
te beheren voor de toekomst 

Frieda Brepoels ,,Reeds anderhalf jaar geleden 
stelden wij in de Vlaamse Raad voor de mogelijkhe
den van een alternatieve inplanting op de oude 
mijnterreinen van Eisden te onderzoeken Het feit 

Van 12 tot 20 oktober stonden te Herk de Stad 
Afval en kontainerpark in de kijker In de voormid
dag van 20 oktober hield De Nieuwe Lijst een kleine 
aktie rond afval onder het motto Oe Nieuwe Lijst 
tioudt het proper 

De afvalproblematiek en de houding tegenover 
afval evolueerden enorm snel Twintig jaar geleden 
maakten we ons nog met zo bezorgd over afval, nu 
liggen de zaken anders Herk de Stad heeft geluk
kig in deze evolutie de trein met gemist Het 
kontainerpark, gestart onder de vorige milieusche-
pen L Appeltans, wordt verder uitgebouwd De 
Nieuwe Lijst steunt het huidige gevoerde afvalbe
leid Er zijn echter grenzen aan stort- en verbran-
dingsmogelijkheden Nadruk moet dan ook gelegd 
worden op recyklage en op het voorkomen van 
afval Ons bestuur wacht nog een belangrijke taak 
inzake informatie en edukatie 

Herk-de-Stad — Toen in september 1986 het 
voorontwerp van de kulturele infrastruktuur werd 
goedgekeurd, kon de toenmalige schepen van 
Kuituur, senator Laurens Appeltans op geen jaren 
zeggen wanneer er met de bouw zou begonnen 
worden ,,Maar hopen dat het snel gaat" werd toen 
luidop gedacht Dat de werken voor het einde van 
de legislatuur in 1988 zouden begonnen zijn kon 
men hopen maar was met eens zo zeker Nu op 1 
december 1990 is het zover, tenminste de eerste 
fase Dan zal aannemer Houben uit Houthalen-
Helchteren beginnen met de eerste renovatiewer
ken Eerst wordt er begonnen met de renovatiewer
ken omdat de winter voor de deur slaat en deze 
werken kunnen verder gezet worden tijdens de 
winter Deze vernieuwbouwwerken behelzen de 
restauratie van hel oud gemeentehuis, hel school-
huis en de oude gemeenteschool Het oude school-
huis wordt administratieve ruimte, hel vroegere 
gemeentehuis wordt ontmoetingsruimte met ver

dat Center-Parcs hier met wil van welen ontslaat de 
overheid met van haar verantwoordelijkheid Men 
zou hier duidelijk twee vliegen in één klap kunnen 
slaan enerzijds zouden de oude mijnterreinen een 
nieuwe bestemming krijgen en anderzijds zou Cen
ter-Parcs voor een landschappelijke verfraaiing 
kunnen zorgen waardoor een meerwaarde ontstaat 
voor dit terrein maar waardoor levens een belang
rijk natuurgebied nabij de Mechelse heide behou
den b'ijft" 

De bai 'igt nu mei meer in het kamp van Maasme
chelen, dxj plaatselijke politici hebben „hun" nood
kreet laten horen Het is nu aan Limburg en 
Vlaanderen om te tonen dal zij een ernstig milieu
beleid wensen te voeren Maar tevens hel Maas
land mei wensen te onthouden waar het reeds jaren 
recht op heeft 

Volksunie-Limburg vraagt dat de Vlaamse Rege
ring in samenwerking met het provinciebestuur in 
het kader van de kredieten beschikbaar voor de 
uitvoering van de tweede faze van het Toekomst-
kontrakt de nodige middelen inbrengt om de oude 
mijnterreinen volledig bouwklaar te maken 

Mits de nodige goodwill van Center-Parcs kan zo, 
met streekeigen beplanting, op enkele jaren een 
volwaardig alternatief gekreeerd worden voor de 
Prinsenparkgronden 

We moeten ervan bewust worden dal 

— afval moet beperkt worden het merendeel 
van huisvuil is groente-, tuin- en fruitafval Kan 
komposteren'' 

— ,,het" mei absoluut moet verpakt zijn in 
,.afval" Is een ruiker bloemen minder mooi zonder 
plasliekfolie en een lintje' Kan een „eigen" bood
schappentas' enz enz i 

— sluikstorten radikaal verkeerd is indien sensi-
bilisatie met helpt, moet er bestraft worden Hier 
denken we ook aan illegale lozingen (is ook af
val ) 

— als hel stadsbestuur inspanningen doet voor 
wegbergmbeheer, laat eenieder dan meewerken 
Gazonmaaisel brengt netels 

Sensibiliseren, konlrole, voorkomen beter dan 
genezen De Nieuwe üjst beseft dal het voeren van 
zo'n beleid durf en moed vraagt (P-R-) 

bruikszaal en in de school zelf komt een vergader
zaal voor een 150-tal personen Faze één bevat 
verder dan nog de nieuwbouw van het biblioleekge-
deelle en de konciergewoning 

Als dat allemaal in orde is kan worden begonnen 
aan faze 2 Maar wanneer daar een aanvang mee 
gemaakt wordt is zeker nog de vraag Als alles zéér 
goed gaat, d w z als de aangepaste plannen nog 
voor januari '91 kunnen worden goedgekeurd, zou 
het kunnen dat deze kan beginnen na de eerste 
faze In januari 1991 wordt nl het nieuwe investe
ringsfonds van kracht en kan Herk-de-Stad zijn 
pollvalente zaal wel voor een tijdje in de kast 
steken, eventueel in een kast van de ondertussen 
nieuwe biblioteek als historisch dokumenl Zo zou 
de oppositie die in 1986 de opmerking maakte dat 
de subsidiering toch met zou gerealiseerd worden 
dan toch nog gelijk krijgen 

Hendrik-Jan Ombelets 

HERK: ANTI-AFVALBELEID VOEREN 

HERK START BOUW KULTUREEL CENTRUM 
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UIT DE REGIO 

VU-ERPE-MERE BRUSSELDE 

NOVEMBER 

16 GERAARDSBERGEN: Arrondissementele 
hoorzitting leerkrachten, in aansluiting van de bro
chure „Marionet of Meester'" Om20u in Vlaams 
HUIS", Stationsplein 
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 f r , met-leden 60 fr Org FW-Sint-
Niklaas 
23 AALST: Uitgebreide arrondissementsraad in 
lokaal Den IJzer Met voorzitter Jaak Gabriels over 
het,,Toekomstplan voor Vlaanderen" Om 20u 
24 MERELBEKE: 25 jaar VU-Merelbeke Feest
maal gevolgd door dans met studio X Kaarten voor 
kaasbuffet of vleesschotel bij bestuursleden of 
mandatarissen Telefonisch inschrijven bij voorzit
ter Koen Van Caimere (091/31 68 45) voor 21/11 
Toegang 350 fr Eten ts 19u 30 en 21 u 30 
24 LEBBEKE: VU-bal in zaal Wiezehof-Wieze 
Om 21 u Inkom 80 fr 
30 WETTEREN: 5de Vlaamse Hutsepotavond op 
Grootmoeders wijze In café-restaurant De Waran
de, Warendestraat 14 Van 18 t/m 22u Bestellin
gen voor gebruik ten huize afhalen vanaf 18u 350 
fr p p , -12j 200 fr Org CDNV, ten bate van de 
sociale werken 
30 HAALTERT: Arrondissementele hoorzitting 
leerkrachten, in aansluiting van de brochure ,,Ma
rionet of Meester'" Om 20u in De Eglantier, 
Hoogstraat 14 

DECEMBER 
2 KRUIBEKE: Sinterklaasfeest in café De Hen 
Samenkomst om 14u 30 Volw en met vergezelde 
kinderen 150 f r , vergezelde kinderen 50 fr Om 
15u 30 koffietafel Geschenk aan kinderen -12j 
Inschnjven op nrs 03/774 19 03, 774 21 47 of 
774 12 85 tot 26/11 Org VU- en AVK-Kruibeke 

DEINZE: GEEN MIS 
VOOR VOS 

Sedert jaren laat VOS-Deinze-Nevele-Zulte op 11 
november een mis lezen voor de Vlaamse Oud-
Stnjders Dat gebeurde te Pstegem, nadien te Vinkt 
waar oud-frontsoldaat Raymond Verstraete, voor
zitter VOS, woonde Te Vinkt is er nu een nieuwe 
parochiepastoor Die weigert voor VOS een mis op 
te dragen 

De oud-pastoor van Vinkt, e h Michem, wil het 
wel nog doen, al is hij met pensioen De deken van 
Deinze steunt zijn Vinktse pastoor geen mis voor 
VOS Wel een mis voor NSB, maar dan met 
Brabanponne en Vlaamse Leeuw 

H^ 
N.V. ZAKENKANTOOR 
HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

Op zaterdag 27 oktober om 9 uur vertrok de 
goedgevulde bus op de parking van Hof ten Dale 
onder de gutsende regen maar met goedgehu
meurde deelnemers Na een korte rit kwamen wij 
aan in de hoofdstad van Vlaanderen waar onze 
groep werd venwelkomd door Paul De Ridder aan 
de voet van een groenlachende kardinaal Mercier 
Niettegenstaande de korte tijd die ons gegund werd 
kregen wij toch een interessant bezoek aan de 
katedraal en de ruines van de Romaanse kerk De 
heer De Ridder het ons nadien kennis maken met 
enkele pittoreske en minder bekende hoekjes van 
onze hoofdstad waarbij hij met naliet de sedert 
enkele jaren gevoerde renovatiepolitiek te beklem
tonen 

Een afknapper werd het geplande oponthoud in 
,,Het Schuurke", dat niettegenstaande vooraf
gaande telefonische en schriftelijke afspraak pot
dicht bleef Van de nood een deugd makende werd 
dan maar een andere Vlaams-Brusselse instelling 
opgezocht 

Het bezoek aan het Anderlechtse geuze-mu-
seum en dito brouwerij onder de leiding van een 
zeer kundige en vriendelijke dame viel uitstekend 
in de smaak (letterlijk en figuurlijk) van onze groep 

Na nog een bezoek aan ons provincieraadslid 
Dosogne in zijn Hof van Engeland keerden wij 
huiswaarts 

TORENWACHTERSPRIJS1990 
Op 27 oktober werd te Gentbrugge de 6de 

Torenwachterspnjs uitgereikt aan de lyrische zan
geres en zangpedagoge Erika Pauwels 

De ruime zaal van het Dienstencentrum was 
bomvol gelopen, toen de voorzitter van de dr Jef 
Goossenaertskring, Wim Waeterloos, de laureate 
verwelkomde 

De akteur Jo De Caluwe gaf een overzicht van de 
indrukwekkende loopbaan van mevrouw Pauwels 
HIJ belichtte vooral haar grote verdienste door de 
promotie van jong Vlaams talent via ,,Arte Vocale" 
en ,,De Schone Lier" 

Een ontroerde pnjsdraagster dankte de inrich
ters, haar trouwe fans en vooral haar man en 
moeder voor de steun die zij mocht genieten 

De plechtigheid werd opgeluisterd door een 
schitterend Sint-Gregoriuskoor uit Weiteren o I v 
dhr H De Munnynck 

Mevrouw weduwe Joost Goossenaerts de pro
vincieraadsleden Beke en Taghon de gemeente
raadsleden De Bleecker en Verpaele OCMW-
raadslid De Moor prov voorzitter ir Jan Ritzen, 
arr voorzitter Guido Van den Kerchove en talrijke 
andere vooraanstaanden woonden de akademi-
sche zitting bij 

Nadien werd door eresenator Oswald Van Oote-
ghem een receptie aangeboden 

Tot grote vreugde van de aanwezigen was ook 
oud-gemeenteraadslid Hugo Waeterloos weer pre
sent na lange gedwongen aist wegens ziekte 

f* )>i* 

VLAAMSE VRUE 
DEMOKMTEN 

VLAAMS 
PARLEMENT 

NU 
Het arr. Aalst reageert als eerste op de nieuwe huisstijl van VU Vlaamse Vrije 
Demokraten en wel met een affiche Vlaams parlement nu. Hierbij een afdruk. 
De plakbrief kost 5 fr. per stuk en kan besteld worden bij Danny Denayer, 
Moyersoenpark 12 te 9300 Aalst (053/77.79.87). 
Doen! 
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UIT DE REG O 

HAAL OP 

6 DECEMBER 

DE VUiAMSE WELP IN HUIS 

MERELBEEKSE VU 
25 JAAR JONG 

Precies 25 jaar geleden werd te Merelbeke een 
eerste VU-afdelingsbestuur gekozen. Sindsdien is 
de VU met meer weg te cijferen uit het Merelbeekse 
politieke leven. 

Reden voor de VU om feest te vieren. Dit gebeurt 
op zaterdag 24 november m de Sint-Pieterskring te 
Merelbeke waar men terecht kan voor een verzorgd 
kaasbuffet tussen 19u.30 en 21u.30, gevolgd door 
dans met studio X. 

Toegang bedraagt 350 fr. Kaarten zijn verkrijg
baar bij de Merelbeekse VU-mandatarissen en 
bestuursleden. Telefonisch inschrijven kan bij VU-
voorzitter Koen Van Caimere (091/31.68.45), echter 
voor woensdag 21 november. 

NAZDRAVJE! 
Dit IS geen drukfout, maar wel 't Sloveense voor: 

gezondheid. De Europese Volkshogeschool nodigt 
elkeen uit die belangstelling wil betonen voor 
Slovenië en Kosovë in de Oude Abij — Abdijstraat 
— 3070 Kortenberg op zaterdagnamiddag 24 no
vember vanaf 14u.30. in deze voormalige, beroem
de Benediktinessenabdij (de oudste van Brabant -
1095!) verleende de Brabantse Hertog Jan II in 
1312 de Keure van Kortenberg, één der oudste 
demokratische dokumenten der Nederlanden. Pre
cies daèr, temidden van een prachtig parkgebied, 
vinden de deelnemers aan de 14de Volkshoge-
schoolreis, ditmaal naar Slovenië, mekaar terug 
Pol Dirven maakte er een film; Hermn Redant 
schoot er een reeks onvergetelijke lichtbeelden. En 
met zijn allen beleefden we er een pracht van een 
reis met 'n reeks simpatieke kontakten tussen 
Vlamingen, Slovenen en Kosovaren. 

Wie volgend jaar meewil (Roemenië of Kosovë) 
kome gerust poolshoogte nemen. Ook het verslag 
kan je gratis bekomen via senator Willy Kuijpers, 
Swertmolenstraat 23 te 3020 Herent 
(016/22.96.42). 

NACHT VAN HET 
EUROPEES HUIS 

De Vlaamse kring De Trap, een jonge en dinami-
sche kultuurvereniging uit Óppuurs organizeert op 
zaterdag 17 november vanaf 20 u. de „eerste nacht 
van het Europees Huis" in het parochiecentrum 
van Oppuurs. 

Het Euroweekeind start vrijdag reeds om 20.30 u. 
met de opening van een kunsttentoonstelling in het 
kultureel centrum „Het Atelier". Onder de titel 
EKO, wat staat voor Europese Kunstenaars Ont
moeting wordt werk getoond van deelnemers uit 
Polen, Ierland, Italië en Vlaanderen. De ekspo blijft 
elke dag toegankelijk (uitgezonderd maandag en 
dinsdag) van 13 tot 19 u tot 2 december. 

Zaterdag start het programma met de opening 
door Europarlementslid Jaak Vandemeulebroucke 
samen met de ambassadeurs van de deelnemende 
landen. Daarna volgt een optreden van volgende 
folkgroepen: Krakus (Polen), Bella Italia (Italië), 
Wild Geese (Ierland), Spinnet (Vlaanderen). 

Verder zijn er diverse standen te bezichtigen en 
worden kleine gerechten en dranken, eigen aan de 
landen aangeboden. 

Dit Is een enige gelegenheid om Sinter
klaas een hand toe te steken! Laat hem en 
zijn helper een Vlaamse welp brengen op 
6 december. 
Dat kan nu aan een blezondere voorwaar
de waarvoor wij de goede man bedanken. 

De Sint heeft een hemelse „geste" be
dacht. 
Een op het Barrikadeplein opgehaalde 
Vlaamse welp kost slechts 350 fr. (anders 
550 fr.). 
Als dat geen kindvriendelijk voorstel is! 

Zo zagen de Vlaamse welpen er uit toen zij veilig verpakt van over zee langs 
Antwerpen aankwamen... (foto wu) 
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LEPEL & VORK 

Bnigge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^ D e Gulden Spoor 
't Zand 22 Brugge 
tel. 050.34.30.82 

IMH i 
HOOFDVERDELER KAAPSE WUNEN 

— RODE EN WIHE WUNEN 

— TYPE PORTO (rode en witte) 

— TYPE CHERRY 

— TYPE CHAMPAGNE 

(091) 60 26 27 NELEKOUTER 13 — 9620 ZOHEGEM 

Taverne „DE BOEMELTREIN" 
Vlaams Huis 

Sireekijieren - Snacks - Us - Wafels - Pannekoeken 
Sfa«rvol tralnmeubilalr - Ook vergaderruimte. 
Wratttraat 131 — 9930 SLEIDINQE. 
Tal.: 091/57.U.46. - Zat en zond gestoten. 

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 

Geraardst>ergsestraat 
38 
9300 Aalst 
Tel. 0S3-21.35.33 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

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

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

J C*f^ Tiféi JfoM 

UttsUrytnut 3 3Ó90 »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 bruikjften en banket

ten 
Overelnde 8 AS 

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

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

y^ttag 
Oerenstraat 13 8190 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, a la carte en 8 menu's van 695 fr tot 1600 fr 
Een hart voor de kinderen, eigen speelruimten en aangepaste menu's 
Kamer (2 pers) met uitgebreid ontbijt vanaf 1750 fr 

• Eveneens pension en half-pension mogeUjkheden 
- Week-end verblijf 

"SEMINARIEMOGELUKHEDEN" - conferentiezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur 

Voor gratis mformatiepakket nopens onze mogelijkheden 

Oerenstraat 13 8690 Alveringem tel. 058/288 007 
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WEDERWOORD 

WAARSCHUWING 
In een Vrije Tribune In De Standaard (26 

okt. j.l.) ontleedt historikus Luk Van de Weyer 
het jongste boek van Mark Grammens „Ge
daan met geven en toegeven". 

Hij geeft bij deze ontleding geen kommen-
taar, maar elke kritische lezer hoeft geen 
kommentaren. 

Wel gebruikt Van de Weyer de scherpe 
ontleding van het boek als inleiding tot een 
persoonlijke vaststelling. Voor hem lijkt het 
alsof het VI. BLok niet eens waard is er één 
woord aan te verspillen. 

Luc Van de Weyer steekt wel een waar
schuwende vinger uit naar de jongeren van 
de VUJO (dus onrechtstreeks ook naar de 
niet-rechtse jongeren). Ze mogen niet gedro
geerd worden door teksten en toespraken, 
die schering en inslag zijn In het rechtse 
nationalisme. Als jongeren is ook VUJO niet 
beveiligd tegen tafelspringers van links of 
van rechts. Want er zijn twee soorten tafel
springers. De eerste soort weet niet goed wat 
ze vertelt, de andere weet het wel, maar 
zoekt een persoonlijk voordeel. 

We hebben ook in de VUJO de meest 
volledige verzameling gekend van tafelsprin
gers allerlei en van echte volksnationalisten, 
die weten waarover zij praten en wat zij 
willen. 

Naam en adres op de red. bekend. 

SLECHTE MEMORIE 
In de brief ,,Mark Grammens" (WIJ, 26 

okt. '90) heeft het geheugen van uw Schaar-
beekse briefschrijver een steek laten vallen. 
De vergadering op het üedtspleln had niet 
plaats in 1946, maar In 1956. Ik woonde toen 
in Vilvoorde en had het gure herfstweer 
getrotseerd om op die merkwaardige VU-
vergadering aanwezig te zijn. Ik ontmoette 
daar voor het eerst mijn vriend Franco. 
Nadat de spreker waarvan sprake in de brief 
weer op zijn stoel was gaan zitten — fier 

omdat hij het eens goed gezegd had — 
speelde Eugeen piano. Hij geraakte achteraf 
zo In de ban van de vrees voor Oost-Europa 
dat het spijtig is dat hij de dag niet mocht 
beleven dat een verstandige Gorbatsjov zijn 
en veler vrees hielp wegnemen. 

Floere Smit 

N HET FRANS 

AFGUNST 
Het dinamisme en de frisse aanpak van de 

Vlaamse minister van Openbare Werken en 
Verkeer werkt hartversterkend en biedt per-

De redaktie ontvangt graag 
brieven voor de le^rsrubriek 
Wederwoord. Naamloze brie
ven gaan de sctieurmand in, 
evenals scheid- 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. 

spektief voor de toekomst van Vlaanderen. 
De geel-zwarte verkeersborden liggen In de 
lijn van Europa 1992, en de borden „Vlaan
deren" aan onze grenzen doen goed aan het 
hart. We hopen dat Johan Sauwens de kans 
krijgt zijn werk verder te zetten, ook na de 
verkiezingen van 1992, de zwakke wegge
bruiker ten goede I 

De laag-bij-de-grondse kritiek van ,,onge
schikt" hem toebedeeld door de CVP-voor-
zltter H. Van Rompuy, heeft alles te maken 
met platvloerse afgunst! 

W. Rosiers, Neeroeteren 

Het wederwoord onder de titel „In het 
Frans" van S.V.L., Wommelgem (WIJ, 2 nov. 
j.l.) vergt een repliek. 

Ik heb niets erkend, maar ben enkel uitge
gaan van een bewering, die SVL eerder had 
geciteerd. 

Ik heb enkel gereageerd op aanmerkingen 
over „gesprekken in de wandelgangen van 
het Parlement". Ik heb het niet gehad over 
parlementaire bijeenkomsten, noch over 
Brussel in het algemeen. In dat verband ben 
Ik even chauvinist als Paul De Ridder. 

Ik herhaal dat, voor zover de door SVL 
geciteerde bewering strookt met de werke
lijkheid, zwaar tillen aan dergelijke toevallig
heden, ook al zijn ze talrijk, voor mij spijkers 
op laag water zoeken Is. De opportuniteltsre-
denen hiertoe kunnen resulteren in gunstige 
samenspraak of beïnvloeding, wat alvast in 
een belangrijk beslissingscentrum als het 
Parlement niet te versmaden Is. 

Begaafdheid en meertaligheid zijn nooit 
noodzaak voor wie zijn horizon wil verrui
men, maar kunnen strategisch gezien zeer 
nuttig zijn. Daarom zijn wij geen kruipers of 
zwakkelingen, wel integendeel! Vraag het 
maar aan Walen, waarom zij soms verkiezen 
in het Nederlands te spreken. Zoals minister 
Wathelet? 

Zelf heb Ik meer respekt en resultaten van 
Franstallgen kunnen afdwingen, omdat ik 
hen In het Frans mijn Vlaamse overtuiging en 
zienswijze heb kunnen uiteenzetten. In het 
Nederlands hadden zij niets vernomen, had 
Ik niets bereikt. 

Eigen zeg moet altijd geduld worden, een 
kritische houding is heilzaam, akkoord zijn 
met alles en lederen, zelfs In eigen rangen. Is 
een onmogelijke opgave. Maar laat ons de 
diskussie houden over het belangrijke en het 
bijkomstige terzijde laten, anders wordt het 
kankeren In genoegzaamheid. De Vlaamse 
beweging heeft op dit vlak vaak gefaald en 
belangrijke kansen laten ontglippen. 

E.L., Brugge 

Red.: Met deze repliek beschouwt de 
redaktie de polemiek omtrent dit onder
werp ais gesloten. 

ADVERTENTIE 

LUNCH 900 fr.,-
Proevertje 

Gegrilde sliptong 
met oude mosterd 

Hazepeper 
Nagerecht 

Nieuweiaan 47, 1860 Meise 
02/269 70 45 

Woensdag en zondagavond gesloten 

RESTAURANT 

HASSELTBERQ MARKTMENU 1.400 fr.-, 

Hure van haas 
Gebraden half kreeftje met 

groentenjulienne en 
kruidenboter 

Gebraiseerd witloof 
met eendelever 

Fazant met raapjes en 
knolseldergratin 

Peren gemarineerd in 
witte Port 
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HOTEL — RESTAURANT 
Berg, 17 B 3790 St.-Martens-Voeren 
Tel. 041-81.09.08 - 041-81.09.29 

Middenin de voerstreel<, het stul<je Vlaanderen 
over de Maas ligt SAN MARTINO, een komfortabel 
gezellig familiehotel met 12 kamers waarvan 8 met 
douche, W.C. en televisie. 

Tevens is er een gezellig terras, een grote 
parking, een openluchtzwembad, een kinderspeel
tuin en een pétanquebaan. 

SAN MARTINO is niet alleen een vertrekpunt bij 
uitstek voor wandelingen en fietstochten door de 
oase van groen en rust die de voerstreek eigenlijk 
is, maar ook een eindpunt, want na de fysische 
inspanningen kunt u zich in ons restaurant culinair 
laten verwennen (van goede burgerkeuken tot 
gastronomisch menu) of genieten van een stuk 
taart met koffie. 

Groepen kunnen, na afspraak, met een gids, een 
daguitstap maken en de forellenkwekerij, kastelen 
en computergestuurde boerderij bezichtingen. 
Picknicks worden door ons klaargemaakt en desge
wenst ter plaatse gebracht. 

Speciale menuprijzen voor groepen. 
Gastronomsiche weekends (reserveren ge

wenst). 

Aanbevolen door V.T.B.-V.A.B, en Vlaams Broe
derschap van Keukenmeesters. 

Voor geleide bezoeken aan de forellenkwekerij 
van de Commanderie, kontakteer ons. 

BVBA 

Voor inlichtingen: 
SAN IVIARTINO BVBA 

Berg 17, 3790 Sint-Martens-Voeren, 041/81.09.29 

WILLY 
MICHIELS 

MAKELAAR IN VERZEKERINGEN 
Torleylaan51 • 1511 HUIZINGEN 

tel. 02/360.20.40 
Kantooruren: 9-12-15-18 (zaterdag: 10-12) 

Waar Vlamingen méér dan thuis zijn 

BLOEMEN ROUWKRANSEN 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

f ETRA P.V.B.A. 

w 1^ HEIHOEFSEWEG 1 
J f f ^ 2520 EDEGEM 
^ 4 ^ ^ Tel.: 03/457.23.89 

Houtzagerij 

DE ROOSE N.V. 
Algemene hout- en platenhandei 

Schaverij 
AFD. NINOVE - 9400 

Steenweg naar Aalst 496 
Tel.: 053-66.83.86 

AFD.: OKEGEIVI - 9471 
Leopoldstraat 114 
Tel.: 054-33.17.51 

054-33.11.49 

-t-̂ *-̂  

KEUKENS-SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 240, TERNAT 

Tel. 582.29.15 

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

- BINNENHUISINRICHTING 
- SIERSCHOUWEN 
- MEUBELEN - STOFFEN 
- BEHANG 

Kazernestraat 39 
9620 ZOTTEGEM 091/60.13.37 

* • * LUNOR-BENELUX 

ATOOMSCHUILKELDERS 
RAMPENKELDERS 

OOK VOOR ZELFBOUWERS 
Gentsesteenweg 5 
9410 ERPE-Mere 

053/80.54.56 
BEZOEK ONZE KIJKKELDERS 
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14 DAAGSE VAN DE KOSTUUMS, 
IN ZUIVER SCHEERWOL, BIJ 

BON 
1000 fr 

bij aankoop van 5.000,- fr. 
Deze bon is met combineerbaar 
met andere kortingen. 
Deze bon is geldig van 16 november 
tot 24 november 1990. 

Naam: ... 

Straat: .. 

Dagelijks open van 9 lol 18 u VRIJDAGAVOND: FEEST
EN KOOPAVOND MET TRENDMODESHOW VAN DE 
YOUNG FASHION CLUB. OPEN TOT 21 U. Zon- en 
feestdagen gesloten 

het modehart 
van België 

m . ^ Boomsesteenweg 35 - Aartselaar 

i\ 

Gemeente: 

RESTAURANT "DE WEVER" \ 
AANVAARDT 

MAALTIJDCHECKS-TICKET-
RESTAURANT EN SPECIAL-EVENT 

•;s 


