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AANBEVOLEN HUIZEN
Houtzagerij

N.V. BERT Cars en T r u c k s
Assesteenweg 101-103
TERN AT

Tel.: 02/582.13.12
02/582.04.10

Verdeler
VOLKSWAGEN - AUDI - PORSCHE 944

AFD NINOVE - 9400
Steenweg naar Aalst 496
Tel 053-66 83 86
AFD OKEGEM - 9471
Leopoldstraat 114
Tel 054-33 17 51
054-33 11 49

Diensten: verhuring lange termijn: D'IETEREN LEASE
Depannage dag en nacht - tel. 02/452.67.26
Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie

DE PRIJSBREKER
Open van 10 tot 19 u.

Guldo NUYTTENS
Longtinstraat 1 2 6
1 0 9 0 Brussel
SANITAIR - ZINK
ROOFING
LOODGIETERIJ
GASVERWARMING
Tel. 426.19.39

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

ESOX STAN PHILIPS

van het goede meubel
Groenstraat 84, 2000 Antwerpen

DE ROOSE N.V.
Algemene hout- en platenhandel
Schaverij

tel. 03/236.45.31
Maandag gesloten

PROMO PUZZLE
Kies zelf het onderwerp
van uw puzzel
Daniël Cortier
Tel. 02/428.69.84
Fax 02/425.98.86

Panorama 36
1780 WEMMEL
Tel. 02/460.68.93

FRANSSENS OPTIEK:
Silhouette
Marwitz
Rodenstock
Herentaisebaan 340, Deurne-Z.
Tel. 03-321.08.96
Kerkstraat 44, Antwerpen
Tel. 03-235.64.75

GELD
A woonvefllchting^
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nv d e winne-fabrisac
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/
mlgrostraat 128
^'B 9200 schoonaarde
dendermonde
052/42 33 04 - 42 39 16

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

FRANS VAN MOORTER
Vijfhuizen 6, Erpe
Nieuw telefoonnummer:
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Onmiddellijk te bekomen bij

PVBA

J. BORREMANS-COCK
& KINDEREN
Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraat 238
9500 Geraardsbergen
Tel. 054-41.25.89
WIJ bouwen voor u
sleutel op de deur

053/80.10.09

Freddy en Cecile
Vermeersch-Vaesen
Sint-Aarnoutstraat 12
8211 Aartrijke-Zedelgem
« 050/20.08.50
algemene decoratiewerken —
schilderen — behangen —
vloerbekledingen — parket —
louverdrape — luxaflex — ...
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IEMAND MOET HET DOEN
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ERWIJL wij deze regels schrijven staan enkele
tientallen Waalse arbeiders op de stoep van het
Barril<adenplein te betogen. Ze nemen het niet dat
twee Vlaamse regeringspartijen: VU Vlaamse
Vrije Demokrater! en SP van geen wijken willen
weten in het niet-leveren van wapens aan het
Midden-Oosten. Even werd een delegatie van hen
door senator Willy Kuijpers ontvangen, maar de
woordvoerder van de arbeiders en de algemene
VU-sekretaris „begrepen" mekaar niet. Zij spraken niet alleen letterlijk een andere taal, maar ook

figuurlijk.
Wie op het standpunt staat en blijft dat de wapenhandel
moet afgebouwd worden vindt geen gehoor bij arbeiders die
voor hun boterham vechten. De neergang van de Waalse
wapenindustrie ligt niet bij de arbeiders, maar o.m. bij de
internationale konkurrentie die de vraag naar meer gesofistikeerd tuig heeft kunnen beantwoorden, bij het wegvallen van
regionale konflikten waar vooral lichtere wapens gebruikt
worden, bij de gewijzigde internationale toestand. Dat de
Waalse politici, de vakbonden en de patroons niet tijdig aan
rekonversie hebben gedacht en gewerkt is hun en zeker niet
onze fout. In plaats van verder te doen
alsof hadden zij beter de wapens omgesmeed tot ploegscharen...
Omdat de Franstaligen hun zin niet
krijgen hebben ze dan maar het dossier van de wapenlicenties aan het
RTT-kontrakt gekoppeld. Wij hebben
hier verleden week deze wansmakelijke koppelarij een halt toegeroepen.
Net zoals wij neen hebben gezegd aan
de plannen om Sabena aan Air France
te verpatsen. Een uitverkoop waarover
het laatste woord nog niet gezegd is,
maar die met alle macht moet verijdeld
worden.
De Belgische frankofonie en dito Sabena-top azen op een dergelijke alliantie, het lijkt hun de
enige manier om zich te handhaven. Voorzitter Gabriels had
overschot van gelijk toen hij onmiddellijk negatief op het
voorstel reageerde. Het plan heeft geen enkele ekonomische
waarde, maar werd louter en alleen bedacht om de frankofonie aan de stuurknuppel te handhaven en om de KLM af te
houden.
De Nederlanders hebben ondertussen begrepen hoe blind
de taalstrijd kan toeslaan.
De KLM wil haar deel van de Europese markt. Het
voorbeeld van Panam, dat ten onderging omdat het de
maatschappij de thuismarkt had verwaarloosd indachtig en
de KLM-mislukkingen op de Noord- en Zuidamerikaanse
markt, indachtig kan de maatschappij zich geen onmiddellijke
Europese konkurrent op het nabijgelegen Zaventem veroorloven.
,,De taalstrijd houdt KLM bij Sabena weg" titelde een
Nederlandse krant en citeerde KLM-topman Bouw:,, Zolang
de Belgische politiek ons met onze Nederlands-taligheid niet
aanvaardt als parnter kunnen wij weinig beginnen."
Wellicht valt door een dergelijk voorbeeld onze Noorderburen de schellen van de ogen en beginnen zij te begrijpen dat
onze strijd niet zo eng is als zij doorgaans denken en meer
dan taalgelijkhebberigheid is, maar ook ekonomische en
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sociale aspekten heeft.
De VU Vlaamse Vrije Demokraten heeft niet getwijfeld het
voortouw te nemen: het RTT-kontrakt, de wapenhandel,
Sabena. Terecht kommentarieerde Manu Ruys dat voorzitter
Gabriels in deze dossiers de nek heeft uitgestoken. Iemand
moet het doen! Ruys vindt dat Vlaamse eensgezindheid
dienaangaande toch wel de eerste vereiste is. Wij hopen dat
met hem, maar twijfelen er aan.
Wie het gekonkel van de CVP in het wapendossier ziet moet
niet te veel hoop koesteren. De partij grijpt de ZaJ're-krisis wat
graag aan om de binnenlandse stroomversnelling tegen te
houden. Het is nu de tijd niet om brokken te maken, zegt zij; van
de ingewikkelde wegen om uit het wapenkluwen te geraken wil zij
de juridische mogelijkheden wel onderzoeken; zij wendt gematigdheid aan om de staatshervorming niet in gevaar te brengen.
Een verklaring over haar traagheid i.v.m. de uitvoering van de
derde fase geeft zij echter niet.
Bovendien duidt de algemene zwijgzaamheid van de Tweekerkenstraat op weinig goeds. De Kristen-demokraten zitten
meer dan ooit met een kater genaamd ,,Wilfried Martens",
hun beschadigd boegbeeld gaat zich meer en meer als een
onderkoning gedragen: de uitvoerder van-wat-Laken-wil, zijn
waterdragerij voor een loge met bankier, vakbondsleider en
het hoofd van de Nationale Bank doet
de CVP geen deugd.
Nog niet zolang geleden venweet die
CVP de VU aanhangwagen van de SP te
zijn, het was een gemakkelijke slogan.
Het verzet van de Vlaams-nationalisten in
het wapendossier bewijst thans het tegenovergestelde. De SP doet krachtig mee,
het is maar de vraag of zij aan de druk van
haar vakbond zal weten te weerstaan. Al
te gemakkelijk werd en wordt arbeiderssolidariteit ingeroepen om de SP te beïnvloeden, haar kommunautaire houding werd
er lange tijd door bepaald. Er zijn Rode
Leeuwen nodig geweest om de unitaire
BSPSB tot vleugels te kjewegen...
De voorbije week is er een van kommunautaire stroomversnelling geweest. De staatshervorming is, met of zonder
Martens 8, niet meer terug te draaien. De Vlaams-nationalisten die aan de basis liggen van de omwenteling dragen ook
nu weer de verdere stappen naar zelfbestuur. Het is een
boeiende tijd.
Toen een van de betogende Waalse arbeiders-op-de-stoep
Gabriels elektoralisme verweet, was het antwoord vlug klaar.
Ons streven voor wapenafbouw is niet van vandaag, maar
van oudsher een van de grondpijlers van het Vlaamsnationalisme. Aan onze handen geen bloed meer!
Het wapendossier heeft, zoals alles in dit land, ook een
kommunautair luik. Wil Wallonië zich op de wapenmarkt
handhaven dat moet het dat zelf weten, maar niet meer onder
onze naam, niet meer met onze groeten en zeker niet meer
met ons geld.
Met de sluiting van de Limburgse mijnen is onder de
financiële afrekening van de nationale sektoren een streep
getrokken, nu opnieuw federaal geld in de Waalse wapenindustrie stoppen is een nieuwe Belgische bodemloze put
graven. En daar is het nu echt te laat voor!
Maurits Van Liedekerke
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VU-voorzitter Gabriels is formeel; geen wapens naar het
IVlidden-Oosten!

Paul Van Grembergen mag
trots zijn: zijn fraktie toonde
zich weer de aktiefste in de
Vlaamse Raad.

In het dossier over de wapenleveringen aan het MiddenOosten houden VU en SP het
been stijf. De achtergrond bij
de gebeurtenissen.
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Hugo Coveliers en Willy
Kuijpers riepen de pers
bijeen om te zeggen dat
het standpunt van de VU
inzake de politieke vluchtelingen
onveranderd blijft.
^
^

'^^^''^^^ 'S h^^ erover
eens dat Nederlands leI
ren een onmisbaar onderdeel vormt van het integratiebeleid voor migranten.
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De vrouwen bekleden
een biezondere plaats in
het migrantenbeleid. WIJ
bezocht een migrantenvrouwencentrum in Borgerhout.
M f^
De VU-milieupijlerorganiI S K seerde een kollokwium
I ^ ^ over de energieproblemen op federaal en gewestelijk vlak.
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VTM zorgde voor een revolutie in het Vlaamse
medialandschap.
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Sint-Winoksbergen
wapperden maandenlang
Vlaamse leeuwen. WIJ
sprak
met
Cyriel
Moeyaert, de voorzitter van het Komitee voor Frans-Vlaanderen.
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De Vlaamse KP zoekt
M M ^ naar een nieuwe weg. De
1 ^ ^ J herverkaveling van het
politieke landschap die
zich voordoet zal trouwens niet alleen ekstreemlinks beïnvloeden.
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Sekretariaat:
Hilde De Leeuw

Jaarabonnement
Halfjaarlijks
Dnemaandelijks
Los nummer
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Gewetensbezwaarde-historikus Johan Cuypers
promoveerde op een licentiaatsverhandeling
over de oorlogsburgemeesters in
Limburg.
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Frans Van der Eist bespreekt het jongste boek
van Hugo de Ridder, Omtrent Wilfried Martens.
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Trainer zijn in de Belgische voetbalkompetitie is
nog steeds een weinig zeker beroep. Dat ondervonden Novak en Heylens.
(omslag R. Szommer)

DOORDEWEEKS

PEETERS TREKT...
In een gesprek met de Gazet van Antwerpen zet senator Walter Peeters enkele straffe
uitspraken over de VU-Vlaamse Vrije Demokraten en het Vlaams Blok op een rijtje. Zoals
bekend wil Peeters de VU-lijst voor de senaat
in het arrondissement Dendermonde niet
langer aanvoeren. De achtergrond daarvan
ligt toch nog enigszins anders dan hij zelf zou
willen laten geloven.
Volgens Peeters is „zijn" beslissing het
rezultaat van een jarenlange, toenemende
onvrede met de koers van de partij. Hij vindt
dat de VU door toedoen van de D66-gezinde
partijleiding het volksnationalisme verlaten
heeft en binnen de federale regering al lang
harder op tafel had moeten kloppen of opgestapt zijn. Nu, indien de Volksunie zoals
Peeters beweert geen volksnationale partij
meer zou zijn (quod non), dan heeft hij daar
zelf toch sterk aan meegeholpen als biezonder aktief lid van de kommissie die het
belangrijke ideologische kongres van Leuven voorbereid heeft, waar de bakens voor
het Toel(omstplan voor Vlaanderen werden
uitgezet.

...NIET MEER
Na het kongres in Hasselt en de arrondissementspoll gaven de recente interviews van
Jaak Gabriels uiteindelijk de doorslag, verklaart Peeters verder. Nochtans wil hij niet
overlopen naar het Vlaams Blok, dat geleidelijk geëvolueerd is naar een Vlaamse Le Penpartij waarvan Dillen nog slechts in naam
voorzitter is.
De Hamse senator voorspelt de VU een
zware afstraffing bij de volgende verkiezingen ook al wenst hij die niet. Peeters hoopt
dat er dan nog voldoende krachten overblijven om terug te keren naar de nationalistische bron. Of hij desgevallend voor zichzelf
binnen de partij nog een opdracht weggelegd ziet, vertelt de VU-specialist in de Sociale Zekerheid niet. Hij denkt eraan om zich ten
dienste te stellen van de niet-partijpolitieke
Vlaamse beweging.
Voor een goed begrip van de zaak-Peeters
moet er echter op het volgende gewezen
worden: het is juist dat de onvrede van
Peeters met de richting van de partij intern
geen geheim was. I^aar de senator maakte
zijn weigering om de senaatslijst te trekken
pas openbaar nadat er reeds gestemd was
over een modellijst op de arrondissementsraad in Dendermonde. Die door het kieskollege voorgestelde lijst, getrokken door Walter Peeters, haalde toen niet de statutair
verplichte tweederde meerderheid, zij het
wel meer dan de helft van de stemmen.

ZAIRE
De Belgische parakommando's zijn op dit
moment weer (i.s.m. weliswaar met Fransen
en met de steun van de VS) kastanjes uit het

Dinsdag stonden de Herculussen van de Belgische luchtmacht mooi op een
rijtje op het militair vliegveld van Meisbroek. Die middag vertrokken para's van
het eerste (Diest) en tweede (Flawinne) bataljon richting Zaïre. Daar moesten
ze de Belgen op „vrijwillige, aangemoedigde" basis evakueren. Toen de
regering in oktober van vorig jaar para's voor een humanitaire aktie naar
Rwanda stuurde, wenste slechts een kleine minderheid Europeanen geëvakueerd te worden.
foto seiga)
vuur aan het halen in Zaïre. Ze moeten er de
Belgen die dat wensen evakueren, het gaat
dus om een strikt humanitaire operatie zo
wordt in regeringskringen beklemtoond. Muitende soldaten en plunderende burgers hadden immers netjes alle winkels, magazijnen,
opslagplaatsen en enkele woningen leeggeroofd, en dat mag niet.
Professor Jef Maton, gewezen VU-ondervoorzitter en gerenommeerd Zaïrekenner,
haalt in een studie die hij zonet voltooide
zwaar uit naar de „elite" rond president
Moboetoe. Maton heeft ernstige aanwijzingen dat de baronnen van het regime hun
opgehoopte rijkdommen massaal naar buitenlandse bankrekeningen overbrengen. Er
zijn ook aanwijzingen dat ze op zo'n onskrupuleuze wijze de taktiek van de verbrande
aarde toepassen, dat ze de taak van hun
eventuele opvolgers erg moeilijk maken,
schrijft Maton.
Hij meent ook dat het westen zich hier
bezondigt aan een attentistische en hipokriete houding: de kans is groot dat wanneer
Zaïrese intellektuelen aan deze periode ooit
een onderzoek zullen wijden, de uitkomst
weinig vleiend zal zijn voor de westerse
landen die de zaken op hun beloop lieten
gaan. Volgens Maton is de kerk nog de enige
overgebleven instelling die over voldoende
moreel gezag beschikt om het overgangsproces te begeleiden.
De grote dupe van de huidige chaotische
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toestand zijn de armsten onder de Zaïrezen,
merkt Maton op. Maar dat is, spijtig genoeg,
geen nieuws.

GRIMBERGEN
Vlaams minister van Openbare Werken en
Verkeer Sauwens stelde zopas een herstruktureringsplan voor voor de Vlaamse luchthavens. Eén van de meest opvallende beslissingen daarin was dat de luchthaven van
Grimbergen dicht moet. De voornaamste
reden die Sauwens hiervoor aanhaalde was
dat deze luchthaven hopeloos deficitair is, en
zal blijven. Bovendien ondervonden de omwonenden nogal wat last van de vrolijke
vliegeniers van Grimbergen.
Wie minder gelukkig zal zijn met de sluiting is het twintigtal personeelsleden dat nu
zijn luilekkerleventje vaanwei moet zeggen;
ze kunnen echter allen tewerkgesteld worden op de andere luchthavens. Andere mistevredenen zijn de vrije tijdspiloten, voor
driekwart Franstalig en met heel wat nullen
op de bankrekening, die nu moeten uitwijken
naar een andere luchthaven om kunst- en
vliegwerk uit te halen.
Misschien biedt de Waalse verkeersminister Dalem redding. Hij wil met de verantwoordelijken van Grimbergen onderhandelen om
de aktiviteiten van deze luchthaven verder te
zetten in Wallonië.
WIJ — 27 SEPTEMBER 1991
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Rezervisten uit het Joegoslavische ieger vieren feest in de buurt van Osijek in het oosten van Kroatië. En daar was een
goede reden voor. Eindelijk werd in de burgeroorlog tussen Kroaten en Serven, gesteund door het federale leger, een
bestand gesloten dat betrekkelijk goed werd nageleefd. In de VN-veiligheidsraad diende België een ontwerprezolutie in
die een algemeen en dwingend wapenembargo tegen Joegoslavië afkondigt en alle maatregelen aanmoedigt, met
name ter ondersteuning van het werk van waarnemers, die het staakt-het-vuren helpen naleven. De goedkeuring van
zo'n rezolutie zou volgens diplomaten inhouden dat de EG-inspanningen gedekt worden door de V N , waardoor de
Serviërs zich nog moeilijk zouden kunnen verzetten tegen „inmenging" van de EG.
(toto Reuter)

VAN BEESTEN EN
MENSEN
Het Hof van Justitie velde in juni jl. een
arrest waarin het zegt dat produl<tie-informatie (etil<ettering, bijsluiters) bij goederen die
voor menselijke konsumptie zijn bestemd,
niet hoeft gesteld te worden in de officiële
taal waar het wordt te koop aangeboden
(Nederlands hoeft dus niet in Vlaanderen).
In dezelfde week velde hetzelfde Hof een
ander arrest over de etikettering van mengvoeders: daar vond het Hof een rechtvaardigingsgrond voor de bescherming van de
gezondheid van de dieren en stelde dat
produktie-informatie wel in de officiële taal
van het land waar de produkten te koop
worden aangeboden moet gesteld worden.
Blijkbaar vindt het I-lof de beesten belangrijker dan de mensen, reageerde VU-Europarlementslid Vandemeulebroucke.
Hij diende prompt een rezolutie in in het
Europees parlement. Daarin eist hij dat de
gelijkwaardigheid van de EG-talen in het
toekomstige verdrag over de Europese Unie
zou erkend worden. En dat houdt uiteraard in
dat produktie-informatie (zelfs inzake menselijk gebruik) ook moet gegeven worden in de
officiële taal van het gebied waar deze produkten te koop worden gesteld.
Vandemeulebroucke stelt verder dat het
WIJ — 27 SEPTEMBER 1991

Hof met haar uitspraak het niet-diskriminatiebeginsel van art. 7 van het EG-verdrag
schendt en een vervalsing van de konkurrentieregels bevat aangezien ondernemingen
uit grotere taalgebieden zo een makkelijker
taaipenetratie wordt geboden dan ondernemingen uit kleinere taalgebieden in de EG.

AFGELAST
Reeds wekenlang maakt De Morgen reklame voor een groots opgezet debat dat de
krant dinsdag 24 september zou organizeren
tussen PS-voorzitter Spitaels en SP-voorzitter Vandenbroucke. Politici zeggen veel.
Maar wat bedoelen zij? was de titel die
boven de foto's van de partijvoorzitters prijkte.
Maar De Morgen moest ondervinden dat
sommige politici ook door niets te willen
zeggen iets bedoelen. Want de krant van
dinsdag jl. (dus van de dag waarop het debat
plaats zou vinden!) meldde dat Het Debat
afgelast was. Net nu er bijzonder boeiende
gespreksstof voorhanden was hadden de
Spit en Frankie-boy besloten in het licht van
de politieke aktualiteit af te zien van het
debat, zo schreven hun beider persverantwoordelijken in een gezamenlijke brief die
De Morgen publiceerde.
De Morgen had net twee dagen na elkaar
het nieuwe SP-manifest In naam van de roos
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als gratis bijlage (ook betaald?) bij de krant
gestopt. De Morgen reageerde bitsig op de
afgelasting: Pech dus voor die „radikale
demokraten" die in de Brusselse Beursschouwburg wel eens een avondje „pottekijker" wilden zijn. Wat tussen aanhalingstekens staat konden De Morgen-lezers daags
voordien in het manifest van Vandenbroucke
lezen. Nochtans weet Vandenbroucke het:
de mensen beoordelen wat politici doen, zo
schreef hij nog in zijn manifest.

ARMENIË
Ook Armenië riep deze week de onafhankelijkheid uit. De voormalige Sovjet-republiek is bovendien bereid af te zien van haar
aanspraken op Nagorno-Karabach, een omstreden enklave die op Azerbeidjaans grondgebied ligt maar door een meerderheid van
Armeniërs wordt bewoond. Dit evenwel alleen op voorwaarde dat de inwoners van
Nagorno-Karabach de kans krijgen een regeringsvorm naar eigen keuze in te stellen.
Het konflikt tussen de kristelijke Armeniërs
en de islamitische Azerbeidjanen is al eeuwen oud. Toen in '88 onder de invloed van de
glasnost in de USSR de Armeniërs van
Nagorno-Karabach de aansluiting bij Armenië gingen eisen, kwamen in gewelddadige
botsingen sedertdien honderden mensen om
het leven.

KORTWEG
• Volgens CVP-kamerlid Johan Van
Heeke maakt de CVP nooit bochten,
2e aktuaHzeert enkel op bepaalde momenten haar standpunten.
• Heeft VTM Daniël Buyie nu de
laan uitgestuurd, of is hi] zelf opgestapt? Na Carto Gepts, Jan Schodts
en Terry Verbiest is Buyie al het vierde opheftnakende vertrek/ontslag. De
VTM-redakHe, die Buyie steunt, eist
garanties voor de werkzekerheid en
de onafhankelijkheid.
• De numerus clausus In Nederland
zorgde voor een massale toeloop van
Nederlandse studenten aan de
Vlaamse fakultelten geneeskunde.
Aan het Antwerpse Ruca zouden
reeds meer Nederlanders dan Vlamingen Ingeschreven zijn voor de
eerste kandidatuur geneeskunde.
• Toen VN-inspekteurs in Iraic op
dokumenten stootten die zouden bewijzen dat het land zijn programma
van kerniiewapening kiandestien
voortzet, werden ze met geweld uit
het gebouw gezet en de bewijzen
afhandig gemaakt.
• De Tsjechosiovaakse president Vaclav Have! waarschuwde ervoor dat
zijn land uiteen dreigt te vallen. Hij
riep op tot een referendum om definitief de Siovaaltse atitonomie<eisen te regelen.
• Ondanks alle zogenaamde hervormingen die Busquin beweert doorgevoerd te hebben in de idinisclie
iiioiosie, ontvangen de Vlaamse ziekenhuizen nog steeds beduidend
minder dan de Waalse en de Brusselse. Dat zegt een groep Vlaamse kiinisclie biologen. In de algemene ;dekenhuizen ligt in '91 het gemiddeld
bedrag per verpieegdag In Brussel
nog 650% hoger dan in Vlaanderen,
en In Wailonü nog 57% hoger dan in
Vlaanderen.
• De Vlaamse klinische Moiogen vergeleken ook de personeetsi>e»tetting van de klinische tat>8 in de algemene ziekenhuizen. Wallonië heeft
één personeelslid per 13 bedden,
Brussel 1 per 12 bedden en Vlaanderen slechts 1 per 21 bedden. Wat dus
t>etekent dat het personeel in een
Vlaams klinisch lab dubbel zo hard
moet werken ais in een Waals of
Brussels.
• Het onderzoek van de iianlcl(ommissie naar eventuele onregelmatigheden bi] de BAC n.a.v. de devaluatie
van "82 leverde geen tezuttaat op. in
het boek van de Bidder werd onthuld
dat een BAC-topman voorkennis had
van die devaluatie, tndieadat ai was,
zo zegt de Bankkommissie, dan heeft
het (»)derzoek alvast geen slgnifikante wisseioperaties gevonden die erop
zouden wijzen dat die voorkennis
misbruikt werd.

GABRIELS: GEEN WAPENS
VOOR MIDDEN-OOSTEN
In de schoot van de regering Is nog steeds
geen oplossing gevonden voor het probleem dat de Franstaligen schiepen door
het RTT-kontrakt te koppelen aan het dossier van de wapenleveringen van FN en
Mecar aan het Midden-Oosten. De VU
Vlaamse Vrije Demokraten is vastbesloten
het been stijf te houden.
Tussenoplossingen die er geen waren en
kompromisvoorstellen werden totnogtoe
door de VU Vlaamse Vrije Demokraten konsekwent afgewezen. Vanuit de nooit meer
oorlog-idee moet wapenhandel met een regio waar net een bloedige oorlog afgelopen
is, maar waar nog geen echte vredesregeling
uitgewerkt is, als immoreel worden van de
hand gewezen.
De Franstaligen, die blijkbaar snel een
doorbraak willen forceren in de richting van
een Vlaamse toegeving, denken evenwel
niet zo principieel pacifistisch. Het is lang
geleden dat er nog zo'n eensgezind Franstalig front te zien was. PS en PSC aarzelden
niet om hun vakbonden in te schakelen die
met stakingen en betogingen de druk op de
ketel nog verhoogden. Dinsdagavond leek
het erop dat de SP een bocht aan het maken
was: SP-voorzitter Vandenbroucke verklaarde zich niet te zullen verzetten indien men in
de regering „een beperkte ekonomische oplossing zou uitwerken voor een beperkt ekonomisch probleem".
Woensdagochtend om 6 uur hadden militanten van de katolieke Franstalige CSC
enkele ton steenkoolgruis uitgekieperd voor
het VU-sekretariaat op het Barrikadenplein.
De deursloten waren bewerkt met lijm, zodat
het gebouw ontoegankelijk was. Gelukkig
was de konciërge nog in het gebouw. Met
een radiowagen en wat bommetjes vermaakten de manifestanten zich totdat algemeen
sekretaris Willy Kuijpers arriveerde en een
delegatie ontving. De CSC-ers, waaronder
zich nochtans Vlamingen bevonden, weigerden evenwel te praten in aanwezigheid van
de pers, en ze eisten een gesprek in het
Frans. Kuijpers van zijn kant weigerde Frans
te spreKen. Het onderhoud was dan ook op
minder dan vijf minuten afgelopen met wat
Franstalig gescheld.
Om een reaktie gevraagd beklemtoonde VUvoorzitter Jaak Gabriels dat de VU van geen
wijken zal weten:
„De VU Vlaamse Vrije Demokraten blijft
haar vredespolitiek beklemtonen en vraagt
de regering om de nieuwe wapenwet naar de
letter en de geest te eerbiedigen. Dit houdt in
dat de Belgische bedrijven geen wapens
kunnen uitvoeren naar het Midden-Oosten."
• En wanneer de werkgelegenheid in enkele Waalse bedrijven op zeer korte termijn bedreigd wordt?

„Ik breng veel begrip op voor de onzekere
toestand vdan de Waalse en Vlaamse werknemers in de wapenindustrie. Ons verzet
tegen de ongebreidelde verkoop van wapens
aan instabiele regio 's is in geen geval gericht
tegen de werkgelegenheid. De verantwoordelijkheid van het reeds jaren dreigende
failliet van verschillende wapenfabrieken ligt
bij het slechte beheer van die bedrijven en de
ineengestorte wapenmarkt. De enige strukturele oplossing voor de moeilijkheden waarmee de wapenindustrie kampt is de omschakeling van wapen- naar vredesindustrie. Bovendien stelt een vredesproduktie een achtste meer personeel te werk dan de wapennijverheid."
• Wat kan er dan nu gedaan worden voor
werknemers uit de wapenindustrie voor
wie de werkloosheid dreigt?
„De VU is bereid een echt en diepgaand
gesprek te voeren met de vertegenwoordigers van de werknemers uit de wapenindustrie. Samen kan er dan gezocht worden naar
wegen om de omschakeling naar een vredesindustrie zo sociaal mogelijk te laten verlopen. We denken eraan om samen met de
Waalse vrienden op Europees vlak te ijveren
voor een EG-plan voor de omschakeling van
de wapenindustrie. Daarvoor zouden dan op
EG-vlak de nodige middelen vrijgemaakt
kunnen worden."
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WETSTRAAT

VLAAMSE RAADSFRAKTIE
WERKT HARD!

0

NDANKS de handikap van het
dubbelmandaat
heeft
de
Vlaamse Raad er het voorbije
jaar een uitermate hoog werl<ritme op nagehouden. Alles tesamen vergaderden de Raadsleden niet minder dan 247,37 uur
Openbare Vergadering, en
538,15 uur in kommissies.
Kenmerkend voor het afgelopen zittingsjaar is de m\ze
//aarop de Vlaamse dekreetgever heeft ingespeeld op de enorme bevoegdheidspakketten die door de staatshervorming van 1988
aan Vlaanderen werden toegewezen;

Vorige week ontvingen alle leden van de Vlaamse Raad een
dikke bundei in hun brievenbus: liet aktiviteitenverslag van
de Vlaamse Raad over het zittingsjaar 1990-1991, samengesteld door de diensten van de
Raad.
Deze bundel geeft niet alleen
een ob|ektlef en heider verslag
van de enorme aktiviteK die In
het Vlaamse Parlement aan de
dag wordt gelegd maar bevestigt daarbij - wat vorig jaar
reeds uit een officieuze CVPstudie bleek - dat de VU-fraktie de meest aktieve en hardst
werkende groep Is In het halfrond.

ONZE BEVOEGDHEID"
Het politiek debat over de belangrijkste
maatschappelijke tema's heeft zich naar
Vlaanderen verlegd: ondera/ijs, ekonomie,
leefmilieu, welzijn, gehandikapten en bejaardenzorg, kuituur,... Zonder volledigheid na te
streven past het een aantal belangrijke dekreten te vermelden die in het afgelopen jaar
werden goedgekeurd.
Een dekreet inzake het bestuurlijk beleid
zorgde voor de herorganisatie van de ganse
Vlaamse administratie. Het Investeringsfonds en een eigen Vlaams Gemeentefonds
zagen het levenslicht en zorgen voortaan
voor een objektieve verdeling van de financiële middelen onder de gemeenten. In de
milieusektor was er o.m. de oprichting van
het MINA-fonds en de MINA-raad, het stemmen van het mestdekreet.
Verschillende nieuwe instellingen werden
bij dekreet opgericht: De Vlaamse Dienst
voor Buitenlandse l-landei, het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek, Vlaams
Fraktie
Interpellateies
Aktuele
interpellaties
Aktuele vragen
Vragen om
uitleg
Schriftelijke
vragen
Voorstellen
van dekreet *
Voorstellen van
resolutie *

Instituut voor Zelfstandig Ondernemen...
De rechtspositie van het onderwijspersoneel werd eindelijk door een dekreet geregeld, de universiteiten kregen een eigen
dekreet en er kwam een dekreet inzake de
„inspektie en pedagogische begeleidingsdiensten" tot stand. Ook in de kulturele
centra, inspraak in het gemeentelijk kultuurbeleid en de welzijnssektor (bejaarden, algemeen welzijnswerk, samenlevingsopbouw)
werd wetgevend opgetreden.
Niet minder belangrijk was de bespreking
van verschillende beleidsbrieven van de Gemeenschapsministers: ouderenbeleid, relatiebekwaamheid, Brussel, Verkeers- en Vervoersplan... Tal van moties van aanbeveling

Fraktieleider Van Grambergen mag
met reden fier zijn op zijn fraktie in de
Vlaamse Raad.

aan de Vlaamse Eksekutieve werden door de
Raad gestemd.
Voor diegenen die thuis zijn in het parlementair halfrond en er de werkzaamheden
van dichtbij volgen zal het wel geen verrassing zijn dat het opnieuw de VU-fraktie is die
kwa werkkracht torenhoog uitsteekt boven
de andere frakties. De parlementsleden van
de VU Vlaamse Vrije Demokraten nemen
hun taak als pleitbezorger van de burger
ernstig op.
De cijfers spreken voor zich. Met een
vierde van de interpellaties en aktuele vragen, de helft van de aktuele interpellaties en
vragen om uitleg, bijna een derde van alle
schriftelijke vragen en als belangrijkste initiatiefnemer van voorstellen van dekreet of
resolutie laat de VU de anderen ver achter
zich.
Koen Van Caimere

VB

CVP

SP

PVV

VU

11

19

19

21

13

4

—

4
18

2
25

1
12

8
30

1
38

—
2

—
—

16
125

2

5

1

13

6

—

—

27

328

165

84

414

226

106

100

1423

9(4)

11(5)

8(2)

14(4)

5(3)

—

3

37(5)

9(4)

6(5)

3(3)

7(4)

6(4)

1

—

17(5)

Agaiev

Het cijfer tussen haakjes duidt op het aantal voorstellen, ingediend door meerdere frakties.
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(foto archief)
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WAPENHANDEL

VU-VREDESWIL VERSUS
PS-AFFAIRISME
herinnert zich de wapenrel in
de zomermaanden. Op vrijdag
24 mei lagen 3 dossiers ter
goedkeuring op de tafel van het
Ministrieel Komitee voor Buitenlandse
Betrekkingen.
Men
vroeg toelating om voor maar
liefst 7,4 miljard frank eksportkredietverzel<eringen te mogen
afsluiten met de Delcrederedienst voor wapenleveringen
aan Saoedi •Arable.
Een Delcredereovereenkomst, die Belgische bedrijven beschermt tegen insolvabele
buitenlandse klanten, is de eerste stap op
weg naar een effektieve uitvoervergunning.
Daarna moet er nog een vergunning of
licentie worden aangevraagd aan datzelfde
Ministerieel Komitee.
Naast de 7,4 miljard frank Delcredereovereenkomsten werden ook uitvoervergunningen aangevraagd voor een wapenlevering
van 2 miljard frank aan Koeweit en één van
2,3 miljard frank aan Saoedi-Arabië.
Binnen de regering stond Schiltz geïsoleerd en kon na langdurig protest slechts de
wapenlevering aan Koeweit verhinderen. De
VU weigerde zich neer te leggen bij de
goedgekeurde wapenleveringen. De SP
moest wel volgen, fvla weken onderhandelen
haalden de franstaligen slagzij. Binnen de
regering sprak men af geen wapenuitvoervergunningen meer toe te kennen voor de
nieuwe wapenwet gestemd is.
Na grondige amendering door de VU kon
de strenge wet reeds op 5 augustus in het
Staatsblad afgedrukt worden. Op de ministerraad van vorige vrijdag (20 september)
werden dan de uitvoeringsbesluiten van de
wapenwet goedgekeurd.

MECAR
Op de eerste ministerraad van september
gooiden de franstalige regeringspartijen het
wapenuitvoerdossier opnieuw op tafel. Men
vroeg een verlenging van de uitvoervergunning van MECAR. Dit bedrijf had eind '90 een
licentie verkregen voor een kontrakt van 1,4
miljard frank.
MECAR ligt in Wallonië en stelt ongeveer
280 mensen tewerk. Het produceert uitsluitend militair wapentuig: lichte kanonnen,
geweergranaten en munitie. MECAR is voor
100% eigendom van Allied Research Associates, een Amerikaanse firma met nogal wat
ex-Amerikaanse officieren in de beheerraad.

Het verzet van de Vlaams-nationalisten tegen oorlog en wapens is niet van
vandaag, maar een vaste waarde in de Vlaamse Beweging, (foto R. szommer)
Sinds '88 leidt MECAR elk jaar een kwart
miljard frank verlies.
De wapens die MECAR produceert vol-

De wapenhandel zorgt weer
volop voor spanning in de Wetstraat. De franstalige partijen
eisen dat de Waalse bedrijven
voor miljarden wapens mc^en
uitvoeren naar het ekspiosieve
Midden-Oosten. Zolang de regerinp de nodige uitvoervergunningen niet levert weigeren
PS en PSC hun flat te geven
voor de RTT-besteliingen. Met
de nieuwe, strenge wapenwet
in de hand neemt de VU Vlaamse Vrije Demokraten het voortouw in de strijd voor een echt
vredesbeleid.
VU-voorzitter
Gabriels weigert te buigen voor
Waalse chantage. Over vrede
marchandeert men niet.
doen niet aan de NAVO-normen. Ze kunnen
bijgevolg alleen maar aan niet-NAVO-landen
(lees: ontwikkelingslanden) gesleten wor-

den. Het vermoeden is dan ook bijzonder
groot dat MECAR in ons land is neergeplant
om dankzij de soepele wapenwet (van voor 5
augustus) wapens te kunnen leveren aan
„omstreden" landen en regio's.
VU en SP weigerden de verlenging van de
uitvoervergunning te verlenen. De VU
Vlaamse Vrije Demokraten heeft daar goede
redenen voor. Zo is de toestand in de Golf
sinds de oorlog met Irak grondig gedestabiliseerd. Het Koerdische en Palestijnse probleem heeft nog steeds geen begin van
oplossing. In een kapotgebombardeerd en
verscheurd Irak zwaait Hoessein nog steeds
de plak.

MENSENRECHTEN

~

Daarnaast verbiedt art. 4 van de nieuwe
wapenwet leveringen die „bijdragen tot
klaarblijkelijke schendingen van de rechten
van de mens". Welnu: Saoedi-Arabië ontbreekt in geen enkel jaarboek van Amnesty
International. Het land wordt geleid door een
familie van 5.000 schatrijke prinsen, die
geen enkele inspraak dulden en de mensenrechten op grote schaal schenden.
Datzelfde artikel 4 verbiedt bovendien wapenleveringen ,,die in strijd zijn met de
internationale doelstellingen van ons land".
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Het regeerakkoord is hier erg duidelijk
„Voor de regering vormt de bevordering van
vrede en veiligheid, de ontwapening en de
internationale samenwerking een van de
voornaamste bekommernissen"
Voor de VU Vlaamse Vrije Demokraten zijn
wapenlevenngen aan het Midden-Oosten,
een van de meest eksplosieve en overbewapende regio's ter wereld, onverzoenbaar met
deze engagementen Saoedi-Arabie is samen met Irak en India een van de drie
grootste wapenimporteurs ter wereld In '90
gaf dit (slechts) 17 miljoen inwoners tellende
land met minder dan 500 miljard frank aan
wapens uit

NAVO-STEUN VOOR VU
Er IS echter meer België is een klem land
dat deel uitmaakt van een grotere open
markt de EG Een strenge Belgische wapenwet kan nooit meer zijn dan een stap op
weg naar een internationale kontrole op de
wapenhandel Onze regenng heeft, samen
met Italië en Nederland voorgesteld dat de
EG de wapenuitvoer naar overbewapende
ontwikkelingslanden zou verbieden Als we
nu zelf wapens leveren aan Saoedi-Arabie,
dat in '86 maar liefst 32% van zijn nationaal
inkomen voor wapenaankopen uitgaf, ondergraven we onze internationale geloofwaardigheid
De VU krijgt ook steun vanuit onverdachte
hoek Op de lentezitting van de Noordatlantische Raad, de parlementaire vergadering
van de NAVO, werd er gepleit voor een
beperking van de wapenuitvoer naar het
Midden-Oosten Overbewapening is volgens
de NAVO éen van de belangrijkste oorzaken
van de permanente spanningen m deze
regio
De Franstaligen laten met na erop te
wijzen dat het in het geval MECAR gaat om
een verlenging van een reeds eerder verleende vergunning Nu wordt een vergunning steeds voor een beperkte periode geleverd De logika hiervan ligt voor de hand de
situatie in het land van bestemming kan
veranderen, onze politieke gevoeligheden
kunnen wijzigen, de internationale kontekst
is met statisch Een vergunning wordt dus
met automatisch verlengd
MECAR wist dit Bovendien weet de wapenindustne al 2 jaar dat ons land werkt aan
een nieuwe wapenwet die het vergunningenbeleid en de toekenmngskritena grondig
zouden wijzigen (lees verstrengen) Het
„eenmaal een vergunning altijd een vergunning" van PS en PSC slaat dus nergens op
Volgens het verslag van de parlementaire
onderzoekskommissie naar de illegale wapenhandel worden schadeclaims, opgelopen
door met-verlenging van een vergunning,
met vergoed Er zijn al precedenten van door
de rechtbank afgewezen schadeclaims
Omdat VU en SP met bereid zijn een
wapenuitvoervergunmng te verlenen die flagrant in strijd IS met de 1 maand oude
wapenwet, blokkeren PS en PSC de voor het
hele land belangrijke investenngen in de
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telekommunikatie Zo veroorzaakten de
franstalige meerderheidspartijen een krisissfeer waarvoor alleen zij verantwoordelijk zijn
Voor de franstalige partijen is de uitvoervergunning van 1,4 miljard frank van groot
belang Het is immers de weg openen voor
nog meer wapenlevenngen aan het MiddenOosten Zo heeft FN voor 7,4 miljard frank
wapenlevenngen naar Saoedi-Arabie in de
pijplijn Het betreft de kontrakten waarvoor
het ministerieel komitee op 24 mei onder
protest van VU-mimster Schiltz de Delcredereverzekering toekende Tenslotte is er CMI
(Cockenll Mechanical Industries), dat voor
meer dan 5 miljard frank Saoedische wapenkontrakten in hun orderboekje zou hebben
Deze bedragen zijn enorm in vergelijking
met wat m '90 uitgevoerd werd Uit een
vertrouwelijke nota van het mimstene van
Buitenlandse zaken blijkt dat ons land verleden jaar in totaal voor 5 miljard frank wapens
uitvoerde Daarvan gingen er 2 miljard naar
Europese landen en 1,5 miljard naar het
Midden-Oosten Als alle kontrakten goedgekeurd worden verschepen we in '91 maar
liefst 10 keer meer wapens naar het MiddenOosten dan vorig jaar Onaanvaardbaar
Dit gesjacher zonder etische beperkingen
past volledig in de traditie van een zeker PSaffainsme Het socialistische establishment
in Wallonië heeft van oudsher zeer goede
merkantiele (en andere) kontakten met de
Arabische wereld Voor de PS is er geen
duidelijke scheidingslijn tussen ekonomie en
politiek De VU is echter met bereid alle
principes overboord te gooien, de wereldvrede, de mensenrechten en de demokratie in
gevaar te laten brengen voor partikuliere
belangen van een aantal bedrijven
Het IS juist dat in de wapenindustne arbeidsplaatsen op de tocht staan Dit is geen
nieuw gegeven Zo daalde het aantal arbeidsplaatsen (direkte en die van de toeleveringsbedrijven) van 66 000 in '79 naar minder dan 20 000 nu Tussen '83 en '87 daalde
de produktie met maar liefst 35% Deze
trend zet zich door Ook de uitvoer stort
spektakulair in elkaar van 31 miljard frank in
'83 naar een goede 5 miljard frank in '90 1
cijfer bleef wel konstant in het wapendossier
meer dan 60% van onze wapenuitvoer ging
en gaat richting derde wereld

VREDESINDUSTRIE
Zelfs de nieuwe kontrakten brengen maar
soelaas op korte termijn De Belgische (en in
mindere mate de Europese) wapenindustne
zit immers in een diepgaande strukturele en
onomkeerbare knsis De buitenlandse vraag
neemt snel af door de internationale ontspanning De ontwikkelingslanden, onze
voornaamste afnemers, zijn virtueel failliet
en kunnen bijgevolg met veel bestellingen
meer plaatsen Ook de binnenlandse vraag
loopt terug omwille van de toestand van onze
openbare financiën en de groeiende vraag
naar een vredesdividend Op deze inkrimpende markt kunnen onze bedrijven, die
laagtechnologisch wapentuig prodeceren.

10

de konkurrentie met de lage loonlanden met
aan
De sektoriele knsis dwingt de wapenbedrijven minder kieskeung aan klantenwerving te
doen En dat is dan ook de kern van het
probleem De omschakeling van wapennaar een vredesindustne is de enige duurzame oplossing Industnele rekonversie is
sinds de federalisenng een gewestelijke matene en dient dan ook door de gewesten
gedragen te worden In het PRB-dossier, een
bedrijf dat 5 keer meer werknemers telde
dan MECAR, heeft Vlaanderen ook geen
nationale fondsen geëist Ons land zou wel
kunnen pleiten vooreen EG-rekonversieplan
voor de hele Europese wapenindustrie, vergezeld van de nodige middelen
Daar waar Vlaanderen, met ongeveer 40%
van alle wapenindustne, sinds het PRBdossier resoluut gekozen heeft voor omschakeling en met bereid was nog langer gemeenschapsgeld m wapenfabrieken te pompen, lijkt Wallonië wel de andere kant op te
gaan PS-mmster van Buitenlandse Handel
Urbain zat er zondag m het debat met VUvoorzitter Jaak Gabnels op ,,Faire Ie point"
dan ook volledig naast Sinds '88 schroeft FN
zijn rekonversie sistematisch terug Waar in
'85 63% van de FN-omzet bestond uit nietmilitaire produkten, is dit teruggelopen tot
een 30-35% m '91 Het oudste wapenbedrijf
van ons land zweeft door slecht beheer sinds
jaren op de rand van het failliet Van de
11 250 werknemers in '83 blijven er geen
2 000 meer over

FEDERALISERING
Martens zoekt naar een oplossing om uit
de knsis te geraken Een Nationaal fonds,
waardoor de staat een groothandelaar m
wapens wordt, werd door SP en VU weggelachen De denkpiste van Spitaels, waarbij
alleen Franstalige ministers zouden mogen
stemmen over de Waalse aanvragen voor
een vergunning, schrijft de Gazet van Antwerpen de vernieling in „Dan moeten de
Vlaamse ministers maar alleen kunnen beslissen over amnestie en ga zo maar door"
Dehaene met zijn federalisering van de verlenging van de uitvoerlicenties kreeg de prijs
van de grappigste konstruktie
Ook de federalisenng van de Buitenlandse
Handel werd bepleit De VU wil hierover
praten, maar verzet zich tegen een federalisme a la carte Dit zou het federalisermgsproces in diskrediet brengen Bovendien moet
dan ook gesproken worden over andere
dossiers, zoals over de rechtstreekse verkiezing van de deelparlementen
Ondertussen beschuldigen PS en PSC de
VU van plat elektoralisme Daarbij vergeet
men dan wel dat de VU al jaren ijvert voor
een konsekwent toegepaste strenge wapenwet die de uitvoer voor eens en voor altijd
aan banden legt Er loopt een lange lijn van
het ,,Nooit meer Oorlog" tot de huidige
weigenng een vergunning te leveren die
strijdig IS met de nieuwe wapenwet
Bart Somers

ONS ONVERANDERD
STANDPUNT

D

E aanleiding tot de vernieuwde
media-belangstelling voor de politieke vluchtelingen is onderhand wel gekend: de Panoramauitzending over het geplande
opvangtehuis voor kandidaatpolitieke vluchtelingen in Lint
zette televisiekijkend Vlaanderen in rep en roer.
In plaats van zich in onvervalste Tobbackstijl op dit dossier te
storten verkoos het VU-parlijbestuur de eerste beroering te laten wegebben en in alle
rust en kalmte haar standpunt aan de pers
mee te delen. Dit standpunt is trouwens niet
ingegeven door elektorale oprispingen. Het
is reeds het partijstandpunt sinds 1987, toen
Hugo Coveliers, in tempore non suspecto
zoals dat heet, een nota over het asielrecht
voorbereidde en toen reeds waarschuwde
voor de problemen waarmee we nu gekonfronteerd worden.

MOEILIJKHEDEN
VRAGEN
De VU legt de nadruk op het as\e\recht:
wanneer een vreemdeling zijn land of gemeenschap moet verlaten omdat hij daar
vervolgd wordt omwille van zijn politieke
overtuiging, zijn geloof, zijn ras, of zijn sekse,
dan moeten we deze vervolgde asiel verlenen. Ekonomische vluchtelingen daarentegen helpen we niet met ze het statuut van
politiek vluchteling toe te kennen. Deze mensen zijn op de vlucht voor de armoede in
eigen land. Dit probleem moet opgelost worden door ontwikkelingssamenwerking en
een rechtvaardige wereldhandel.
Daarom moet een duidelijk onderscheid
tussen deze twee kategorieën vluchtelingen
gemaakt worden. De procedure die dit nu
moet regelen is veel te omslachtig en duurt
te lang. Er is veel te weinig personeel op de
Dienst Vreemdelingenzal<en om al deze dossiers te behandelen. Daardoor verkeren vele
duizenden kandidaat-politieke vluchtelingen
jarenlang in de onzel<erheid over hun aanvraag. Nu worden deze mensen over alle
gemeenten verspreid a rato van 1 asielzoeker per duizend inwoners. En dit tera/ijl meer
dan 85 % van de aanvragers afgewezen
wordt en teruggestuurd moet worden naar
het land van herkomst.
Dit is om moeilijkheden vragen.

Er is ook geen uitwijzingsbeleid in dit land:
wie afgewezen wordt verdwijnt in de illegaliteit of wordt opgepakt en in de gevangenis
opgesloten. Van begeleide terugkeer is geen
sprake. Ook politici komen vaak tussen bij de
Minister van Justitie in het voordeel van een
afgewezen asielzoeker om zijn uitwijzing te
verhinderen. Verder wordt deze mensenstroom naar het Westen nog gevoed door de
makelaars in asielzoekers die in een aantal
Derde Wereldlanden aktief zijn en ter plaatse
tegen zwaar geld de overkomst regelen van
mensen die op zoek zijn naar een nieuwe
toekomst.
De VU Vlaamse Vrije Demol<raten stelt
daarom een aantal konkrete maatregelen
voor om dit dossier uit het slop te halen.
1. Versnellen en vereenvoudigen van de
procedure.

Het recht op politiek asiel is
van het grootste belang in een
demokratische samenleving.
Om dit recht te kunnen waarborgen moeten de misbruiken
voorkomen, opgespoord en
beteugeld te worden. Met deze
stellingname vertolkten Hugo
Coveliers en Willy Kuijpers vorige week het VU-standpunt in
deze aangelegenheid die niemand onberoerd laat.
De huidige procedure verloopt in twee
stappen, de ontvankelijkheidsaanvraag en
het onderzoek ten gronde.
De ontvankelijkheid van de aanvraag
wordt door de Dienst Vreemdelingenzaken
onderzocht. Het betreft een aantal formele
voonwaarden, zoals het tijdig en juist indienen van de aanvraag, het voorleggen van de
nodige dokumenten, enz. Wanneer de aanvraag niet ontvankelijk wordt verklaard, kan
de aanvrager een „dringend verzoek tot
heronderzoek" instellen bij de minister van
Justitie. De minister neemt dan een nieuwe
beslissing of bevestigt de vorige.
Dan volgt de procedure ten gronde bij de
Kommissaris-Generaal voor de vluchtelingen en staatslozen. Deze onderzoekt of de
vluchteling echt om politieke motieven vervolgd wordt. Tegen deze beslissing is beroep
mogelijk bij de Vaste Beroepskommissie.

n

De erkenningsprocedure voor de
vluchtelingen moet dringend verkort
worden. Binnen de 14 dagen moeten
manifest-ongegronde aanvragen afgewezen kunnen worden, menen
Kuijpers en Coveliers.
Al bij al houden dus vier instanties zich
bezig met de aanvragen tot het bekomen van
het statuut van politieke vluchteling. Door
deze lange procedure ontstaan flessehalzen
die ervoor zorgen dat dossiers jarenlang
aanslepen. Dit kan veel sneller en eenvoudiger.
Daarom zal vanaf 1 oktober de zogenaamde ,,twee maal 5 procenf'-regel worden
toegepast. Dit betekent dat een asielzoeker
die afkomstig is van een land waaruit meer
dan 5% van de vluchtelingen komt, tera/ijl
minder dan 5% van deze vluchtelingen erkend wordt als politiek vluchteling, bij zijn
aankomst in België onmiddellijk de gegrondheid van zijn aanvraag moet iDewijzen. Konkreet zal deze maatregel van toepassing zijn
op 7 landen: Ghana, Zaïre, Polen, Roemenië, Turkije, India en Pakistan. Voor Ghana,
India en Pakistan werd 99 % van de kandidaten niet erkend.
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VLUCHTELINGEN
verblijven met hun eventuele familie. Hen
treft immers geen schuld voor deze logge
procedure.

"«fS?

4. Tot slot vindt de VU Vlaamse Vrije Demokraten dat de problematiek van de politieke
vluchtelingen op Europees niveau moet aangekaart worden. De ontgrenzing van Europa
en de spanningen in Midden- en Oost-Europa zullen bevolkingsstromen op gang brengen die een gezamenlijke aanpak nodig
zullen maken. De recente aanvallen in Duitsland op opvangcentra voor asielzoekers tonen aan hoe snel deze situatie kan ontsporen indien de regeringen in Europa alles op
hun beloop laten.

EUROPESE KLUIF

De VU wil dat de azielzoekers waarvan de erkenningsprocedure al 5 jaar
aansleept, geregulariseerd worden uit humane overwegingen. Sommigen
onder hen hebben immers al flink uit de kluiten gewassen kleuters, die in ons
land geboren werden.
(foto archief)

De VU stelt ook voor de Beroepskommissie af te schaffen. Het recht op hoger beroep
wordt immers reeds ruimschoots gewaarborgd. De procedure voor de beroepskommissie wordt meestal ingezet op aanraden
van advokaten die voor hun kliënt de zaak zo
lang mogelijk willen rekken.
Verder is het onzinnig dat de Vreemdelingendienst eerst de ontvankelijkheid moet
onderzoeken van een aanvraag waarvan
overduidelijk is dat ze ongegrond is. Vandaar
dat aan de Kommissaris-Generaal de mogelijkheid moet geboden worden om alle aanvragen onmiddellijk te behandelen en binnen
de 14 dagen te beslissen over die aanvragen
die manifest ongegrond zijn.
Het tekort aan personeelsleden van de
dienst Vreemdelingen van de Openbare Veiligheid kan onmiddellijk worden opgelost
door het inzetten van manschappen van de
rijkswacht en van de doeane. De rijkswacht
moet immers in de toekomst geen militaire
opdrachten meer vervullen. Een herscholing
van een aantal doeaniers, die zonder werk
vallen bij het verdwijnen van de binnengrenzen in Europa, levert ook extra personeel op.
Om nodeloze vertragingen te vermijden
moeten alle kandidaat-politieke vluchtelinWIJ — 27 SEPTEMBER 199i

gen voor alle oproepingen e.d. bereikbaar
zijn op een vast adres. Om de beslissing over
zijn aanvraag te vernemen moet de asielzoeker opgeroepen worden en persoonlijk aanwezig zijn. Indien hij binnen de gestelde
termijn niet reageert op deze oproeping moet
zijn aanvraag als ongegrond worden beschouwd.
2. De minister van Justitie moet onmiddellijk
besprekingen aanknopen met die landen die
een aandeel van meer dan 5% in de afgewezen kandidaat-politieke vluchtelingen vertegenwoordigen. Deze besprekingen moeten
tot doel hebben de afgewezen politieke
vluchtelingen zo snel mogelijk te repatriëren.
Daarbij moeten ze de garantie krijgen dat ze
in hun land van oorsprong over alle politieke
en mensenrechten kunnen beschikken.
3. De asielzoekers waarvan de procedure
reeds geruime tijd aansleept, bijvoorbeeld
meer dan 5 jaar, moeten precies omwille van
deze lange procedure geregulariseerd worden. Het is inderdaad een beleidsfout om
een procedure zolang te laten aanslepen. De
overheid die in gebreke bleef moet de verantwoordelijkheid voor die fouten nemen. Ze
moet de situatie van deze mensen regulariseren zodat zij legaal in dit land kunnen
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De Europese Raad van Maastricht in december is wellicht het geschikte forum voor
Europees overleg. Indien Wilfried Martens
als eerste minister in funktie naar deze Raad
wenst te gaan, heeft hij alvast een kluif aan
dit ondenwerp.
De VU stelt in elk geval al voor een
Europese gegevensbank tot stand te brengen, waarin de basisgegevens over de asielzoekers venwerkt worden. Ook moeten de
vervoermaatschappijen die zich specialiseren in het vervoeren van asielzoekers van het
ene land naar het andere, aangepakt worden. De gegevens omtrent deze handel in
mensen zijn ook grensoverschrijdend en
moeten op Europees niveau uitgewisseld
kunnen worden. Sabena gaat alvast niet
vrijuit.
Op de perskonferentie haalde Hugo Coveliers het voorbeeld aan van Afrikaanse asielzoekers die via Sabena een reis boeken voor
Kanada en bij een tussenlanding op Zaventem ongehinderd de transitzone kunnen verlaten. In de Verenigde Staten bv. is dit
onmogelijk: wie over geen visum beschikt,
zet geen stap op Amerikaanse bodem. Coveliers verweet Sabena dan ook onzorgvuldigheid bij de uitoefening van haar opdracht als
vervoerder.
PVS

Toekomstplan
Voor Vlaanderen
— Dit dossier kwam tot stand in het
kader van de Initiatieven rond het Toekomstplan voor Vlaanderen. De volledige
tekst met persmap kan u bekomen op de
VU-studiedlenst, Barrikadenplein 12,1000
Brussel, tel.: 02/219 49 30, vragen naar
Greet Sels.

NEDERLANDS VOOR
MIGRANTEN

H

ET is eigenlijk de doodnormaalste zaak van de wereld. Vlamingen tenminste vinden het vanzelfsprekend dat je, wanneer je
je in een ander taalgebied bevindt, de taal van de streek
spreekt. En wanneer je er lang
genoeg blijft, vinden we het ook
logisch dat je de taal van het
gastland leert. Denk maar aan
de faciliteitenregeling in België:
die werd door de Vlamingen beschouwd als
een overgangsmaatregel. Helaas dachten
de Franstaligen daar anders over, en werden
de faciliteiten de facto verworven rechten. De
invoering van de faciliteiten in '63 bleek een
historische vergissing.

Generaties terug emigreerden Vlamingen
naar den verre en dichtbije vreemde, en ze
leerden er de vreemde taal en pasten zich
aan aan de vreemde gewoonten. Iedereen is
het erover eens dat we dit ook mogen verwachten van de vreemdelingen die zich bij
ons komen vestigen.
Van die logika ging ook Paula D'Hondt uit
bij het uittekenen van haar beleidsvoorstellen. In haar boekje Van mens tot mens
(Kritak, 1991) omschrijft ze het ais volgt: Als
ik als toeriste naar Italië reis, dan zorg ik
ervoor dat ik een woordenboekje in mijn
handtas heb, want in Italië spreekt men
Italiaans. Dat woordenboekje neem ik mee
om twee redenen: enerzijds uit respekt voor
het land waar ik te gast ben en anderzijds
omwille van mijn zelfredzaamheid (ik wil me
verstaanbaar kunnen maken). Precies dezelfde twee argumenten hanteer ik om te
eisen dat migranten in België de streektaal
zouden kennen. In hun geval is er trouwens
nog een derde bijkomende motivatie: het
belang voor hun kinderen, die er in hun
nieuwe leefsituatie alle voordeel bij hebben.

STREEKTAAL
Kennis van het Nederlands is in Vlaanderen inderdaad een absolute noodzaak. En
zelfs al hebben heel wat migranten en vluchtelingen weinig kontakt met Belgen, helemaal zonder die kennis kunnen ze niet. Hoe
kan je bvb. boodschappen doen als je niet
weet hoe de produkten noemen? Op straat
en in openbare gebouwen. zijn er soms
belangrijke opschriften In het Nederlands;
als je geen Nederlands kent kan je niet eens
een praatje maken met de buren of kollega's.
Maar daar houdt het niet mee op. Nederlands kennen is tegenwoordig (het is ooit

anders geweest!) een absolute voora/aarde
om in Vlaanderen een job te bemachtigen.
Tenzij men verkiest te blijven ploeteren in het
zwarte arbeidscirkuit of in de interimarbeid.
Als men de voertaal niet kent, maakt men
geen kans op promotie of komt men nooit in
aanmerking voor een beroepsopleiding.
Bovendien gaan de kinderen van volwassen migranten hier naar school. Daardoor
spreken ze vlugger en beter Nederlands dan
hun ouders. Dit heeft enkele belangrijke
gevolgen. Vaak moeten de kinderen bij allerlei transakties als tolk optreden. Veel migranten vinden dit vervelend.

Begin november '89 stelde migrantenkommissaris
Paula
D'Hondt haar eerste rapport,
lntegratie(t>eleld), een werk
van lange adem voor. Een integratieteieid zal inderdaad per
definitie een werk van lange
adem worden, zoveel is zeker.
In een reeks artikelen gaan we
eens na hoe het staat met een
specifiek onderdeel van het migrantenbeleid, de Nederlandse
teallessen voor migranten. Ongeveer alle partijen, organisaties en instellingen zijn het betreffende dit beïeidsaspekt immers roerend eens: Integratie
kan pas een aanvang nemen
wanneer men de streektaal
kent. in die zin kan men stellen
dat met de kennis van het Nederlands ook de kennis van de
Vlaamse samenlewng overgedragen wordt De migranten leren meer dan Nederlands, ze
lemn \flaams.
De opheffing van de taalbarrière brengt de
migrantenkinderen natuurlijk makkelijker in
kontakt met de Vlaamse samenleving, waardoor ze zich sneller aanpassen aan de
Vlaamse gewoonten. Wat niet zelden voor
botsingen zorgt in het gezin. Migranten hebben het vaak moeilijk met wat hun kinderen
doen en denken. De kinderen spreken al snel
beter Nederlands dan hun moedertaal.
Vooral de moeders (van de eerste generatie) kunnen dan nauwelijks met hun kinderen
praten, omdat ze gewoon geen Nederlands
kennen. Lessen Nederlands voor migranten-
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Nederlands kennen is in Vlaanderen
noodzaak. Al was liet maar om een
praatje te maken met de buurman.
(foto archief)

vrouwen zijn daarom van zeer groot belang
(zie het interview met mevr. van Tilborg en
An Vanderbeeken van het migrantenvrouwencentrum Ed Dayera/De Ronde uit Borgerhout).
Nederlands leren heeft voor migranten ook
belangrijke integratieve gevolgen. Men
maakt kennis met de Vlaamse samenleving
en leert hoe ze funktioneert, men gaat vertrouwelijk om met de lesgever, en kan bij
hem/haar te rade gaan met problemen allerhande.

10% TALIG ONREDZAAM
Na haar aanstelling tot Koninklijk Kommissaris voor het Migrantenbeleid, kon Paula
D'Hondt al snel ervaren dat ongeveer alle
partijen het er over eens waren dat de kennis
van het Nederlands voor migranten van
doorslaggevend belang is om de slaagkansen van een integratiebeleid gaaf te houden.
In haar eerste rapport reeds (november
1990) formuleerde ze een voorstel dat zelfs
verder ging: Spontaan denkt het Konkinklijk
Kommissariaat in de richting van het verplichtend stellen van een aangepaste kursus
Nederlands voor pas ingeweken en langdurig werkloze anderstalige migranten in de
Vlaamse gemeenschap. Er kan een vorm
van sanktionering bedacht worden voor wie
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zich aan die verplichting bewust onttrekt.
Wél moet de kursus zowel naar inhoud en
vorm, als naar differentiëring volledig adekwaat zijn en leiden tot een certlfikaat met
enig civiel effekt.
Moest er nog twijfel bestaan over de gebrekkige kennis van het Nederlands bij migranten, dan nam een studie die D'Hondt's
kabinetschef Johan Leman in '88 verrichtte
die weg. Daaruit bleek namelijk dat in Vlaanderen waarschijnlijk ongeveer 10% van de
totale vreemdelingenbevolking van 14 jaar
en ouder, lager dan het minimale vereiste
nivo van ,,talige redzaamheid" skoorde. Ongeveer 10% van de vreemde bevolking in
Vlaanderen bevindt zich anders gezegd onder het laagste drempelnivo in het Nederlands.
Hieruit afleiden dat de migranten geen
Nederlands zouden willen leren, is verkeerd.
Eigenlijk mag zo'n laag cijfer geen venwondering wekken. Els Maton van het Centrum
voor Buitenlandse Werknemers in Antwerpen rekende uit dat een doorsnee Vlaming
die tot zijn achttiende naar school is geweest, een kleine 1.000 uren Frans of Engels
heeft gekregen in de beste omstandigheden
van speciaal daarvoor opgeleide leraars. En
toch wordt er nog geklaagd over de verminderde talenkennis van onze achttienjarigen.

wensen en achtergrondkennis van de kurslsten.
Het Gentse Centrum voor Basisedukatie
Pluspunt voegt hier nog aan toe dat sommige
migrantengemeenschappen een heel goed
uitgebouwde sociale infrastruktuur bezitten.
De migranten zijn binnen hun gemeenschap
bijna volledig redzaam. Waarom zou Nederlands leren hen dan nog interesseren ? Volgens Pluspunt maakt dit het moeilijk om de
migranten te motiveren Nederlands te leren.
Pluspunt meent ook dat het verscherpte
racisme bij de Belgen de drempel vergroot,
en dat de migranten zich daardoor nog meer
in hun eigen gemeenschap opsluiten.
Sedert het eerste migrantenrapport is er al
iets gebeurd op beleidsvlak, zij het nog niet
veel. De traagheid van het besluitvormingsproces en het gebrek aan entoesiasme
brachten al menig goedwillende tot vertwijfeling. De Belgische staat, zo verklaarde een
geërgerde Paula D'Hondt ongeveer een jaar

Laten we eens nagaan hoe het gesteld is
met de voorstellen uit '89 betreffende de
Nederlandse taallessen. In het rapport van
mei '90 worden de voorstellen over de verplichte taallessen voor pas ingeweken en
langdurig werkloze anderstalige migranten
nadat ze door de Interministeriële Konferentie voor het Migrantenbeleid besproken werden meer gespecifieerd. Men besliste naar
de langdurig werkloze migranten toe, in het
kader van de beroepsopleidingen aangepaste kursussen Nederlands in te stellen. De
gewesten dienen via hun plaatsingsdiensten
(VDAB, FOREM en ORBEM) deze langdurig
werklozen die de streektaal niet kennen op te
sporen en te verwijzen naar ofwel eigen
kursussen ofwel naar andere instellingen
waar het taalonderricht plaatsvindt.

Het migrantenrapport van december '90
gaf een beeld van de opvolging van de eerste
voorstellen. Wat Vlaanderen betreft gaf de
VDAB op 4 juli '90 zijn fiat tot het inrichten
van kursussen binnen de dienst. In 7 taaicentra startten de taalkursussen voor Nederlandsonkundige migranten. Vermits deze
taalkursussen deel uitmaken van het globale
pakket VDAB-opleidingen, krijgen de kurslsten een beroepsopleidingskontrakt, en 40
frank per gevolgd kursusuur en verplaatsingsonkosten.

SLECHTE WIL?
Naast de boven geciteerde moeilijkheden
verklaren volgens EIcker-lk nog andere oorzaken de gebrekkige kennis van het Nederlands bij de migranten van de eerste generatie: zij wonen gekonsentreerd en hebben
daarom weinig kontakt met de Nederlandstaligen en het gaat om laaggeschoolden (in
veel gevallen nog analfabeet) die hoedanook
moeilijk een tweede taal kunnen aanleren.

In de taalkursus krijgt het begrijpen en
spreken van het Nederlands prioritaire aandacht. Lees- en schrijfkennis wordt beperkt
tot het lezen van opdrachten, veiligheidsvoorschriften, handleidingen en het schrijven van eenvoudige mededelingen en het
invullen van formulieren. De kurslsten worden op basis van testen ingedeeld volgens
nivogroepen.

Volgens het rapport D'Hondt van mei '90
(deel II) wees men er ook bij EIcker-lk op dat
het grootste gedeelte van de lessen Nederlands voor migranten georganiseerd wordt
door vrijwilligers (met alle respekt voor de
inzet), waardoor de kontinuïteit en de deskundigheid wel eens te wensen overlaten. En
de door de overheid ingerichte kursussen
zijn schaars, werken veel te weinig intensief
en met te grote groepen kurslsten.

WIJ — 27 SEPTEMBER 1991

NIVOGROEPEN

Verder wil men andere werklozen of werkzoekenden positief sanktioneren (bvb. door
vrijstelling van stempelkontrole) indien zij de
streektaal willen leren. Er wordt ook binnen
het dekreet voor de basisedukatie dat sedert
september '90 in werking trad, ruimte voorzien voor de Nederlandse taallessen. In de
praktijk werden hier veelal de taallessen die
vroeger binnen de sociaal-kulturele sektor
door vrijwilligers werden gegeven, overgenomen. Hoe dit in de praktijk verloopt, zullen
we nagaan bij het Gentse centrum voor
basisedukatie Pluspunt.

Migranten moeten in heel wat minder gunstige omstandigheden Nederlands leren:
niet-intensieve taallessen, niet altijd even
deskundige lesgevers, weinig of geen geschikt didaktisch materiaal,... En dan hebben we het nog niet over een wijd verspreid
gebrek bij de migranten aan schoolse vaardigheden die het leren zouden vergemakkelijken.

Dat werd enkele weken terug nog eens
aangeklaagd door Els Maton van het CBW
bij de voorstelling van een overzichtsbrochure van de Nederlandse taallessen voor volwassen anderstaligen die in het Antwerpse
georganiseerd worden: het aanbod is ontoereikend en bovendien te weinig gedifferentieerd om te voldoen aan de specifieke leer-

geleden, heeft zoveel bestuursdrempels gekreëerd dat een beleid, zeker een dat wil
reageren op korte termijn, bijna niet kan
funktioneren. In interviews en dikke rapporten bleef ze hameren op deze weerbarstige
spijker.

10% van de vreemdelingenbevolking
kent geen of onvoldoende Nederlands. Dat is nochtans niet te wijten
aan hun slechte wil om Nederlands te
leren, menen de veldwerkers.
(foto archief)
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Het nieuwe initiatief wordt kenbaar gemaakt via 5-talige affiches en folders. Er
dient een intensieve samenwerking opgezet
te worden met regionale migrantenorganisaties, OCMW's en gemeenten voor doorverwijzingen. Tot daar de teorie. Hoe dit alles in
de praktijk in z'n werk gaat, willen we in de
komende weken nagaan.
(pdj)
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MAMA LEERT VLAAMS
EN interview afnemen van verantwoordelijken van migrantenorganisaties, van lesgevers Nederlands aan migranten en van kursisten zelf was helemaal niet zo
voor de hand liggend als we zelf
dachten. Het migrantentema ligt
heel gevoelig, niet alleen bij de
publieke opinie, ook bij de beleidsmensen en bij de veldwerkers.
Het feit dat de verkiezingen eraan komen,
en dat kV/J tenslotte een weekblad is met een
duidelijk uitgesproken opinie, werkte ook al
niet erg bevorderend. Het was niet altijd even
makkelijk om gesprekspartners van onze
goede bedoelingen te overtuigen, we moesten meermaals heel wat aandringen vooraleer men zich bereid verklaarde ons te woord
te staan, en de meeste mensen die we
interviewden vroegen ons om voor de publikatie de tekst te mogen nalezen.

GEEN VREEMDE
De verantwoordelijke van Ed Dayera/De
Ronde toonde zich echter onmiddellijk bereid om ons te ontvangen. Maar een interview afnemen van enkele kursisten, dat lag
heel wat moeilijker. Het gaf ons meteen een
beeld van de lange weg die nog moet afgelegd worden naar de integratie van de islamvrouw in onze kuituur.
Eerst werd ons duidelijk gemaakt dat zoiets op grote tegenstand stuitte van de vrouwen zelf, die eigenlijk niet met vreemde
mannen mogen praten. Na wat aandringen
zei men ons dat een gesprek wel mogelijk
zou zijn indien er geen foto's getrokken
zouden worden, en indien het interview afgenomen zou worden door een vrouw. Spijtig
genoeg telt onze al te krappe redaktie geen
vrouwelijke leden, en we stelden ons reeds
tevreden met een gesprek met autochtone
lesgevers. In Borgerhout zelf vertelde men
ons dat uiteindelijk toch drie Marokkaanse
vrouwen beloofd hadden om eens binnen te
lopen, maar dat bleek spijtig genoeg een
loze belofte.
De Ronde bestaat nu al zo'n vijftien jaar in
Borgerhout. Het centrum richt zich specifiek
tot de Marokkaanse vrouwen uit de buurt.
Van een goede ziel kreeg men een rijhuis
gratis ter beschikking gesteld, op de vrij
rustige Generaal Eisenhowerlei. Daar stond
de koffie klaar toen we er aankwamen. An
Vanderbeeken, die halverwege het interview
weggeroepen werd, en mevr. van Tilborg
stonden ons te woord. Mevrouw van Tilborg
is een gepensioneerd schoolhoofd van een
konsentratieschool in Borgerhout die nog als

Naar de Nederlandse les komen is voor migrantenvrouwen in de eerste plaats
een sociale gebeurtenis.
(,o,o archief)

De migrantenvrouwen nemen
een specifieke plaats in in liet
integratiebeleid. Ze dragen de
grootste verantwoordelijldieid
voor de opvoeding van hun kinderen. Het is daarom belangrijk
dat de integratie van de migrantenmoeder als een prioriteit beschouwd wordt. Maar in
de isiamkultuur neemt de
wouw juist een positie in die
moeilijk vergelijkbaar is met de
positie van de vrouw in de westerse kuituur. Istamvrouwen
heten immers in een nog veel
afhankelijker positie te staan
ten opzichte van de man dan de
westerse vrouwen. In die mate
zelfs dat een integratiebeleid
>^n de islammigranten in onze
samenleving bij hen een bijna
revolutionaire emancipatie van
de vrouw veronderstelt
Als de Marokkaanse moeders
Vlaams leren, zuilen ze de
Vlaamse samenleving en hun
kinderen ook sneller leren begrijpen, 2» luidt de redenering.
Aan die Integratie en emancipatie van de islamvrouw wordt
hard en met veel inzet en goede
wil gewerkt, maar het zal toch
een werk van zeer lange adem
zal worden, zo bestoten we na
ons bezoek aan het migrantenvrouwencentrum Ed Dayera/De
Ronde in Borgerhout

vrijwilliger Nederlandse les geeft aan de
Marokkaanse vrouwen van de wijk.

PIKNIKKEN
OP ST-ANNEKE
Oorspronkelijk zorgde het centrum alleen
voor het onthaal van de migrantenvrouwen.
Ze hadden er een grote behoefte aan om
samen te komen en hielden zich bezig met
wat naaiwerk, om tegenover de echtgenoot
hun aanwezigheid te kunnen rechtvaardigen. Later kwamen er dan taallessen Nederlands bij voor de vrouwen, die zich van bij de
aanvang zeer gemotiveerd toonden. Het
centrum draaide jarenlang uitsluitend, en nu
nog gedeeltelijk, op de inzet van vrijwilligers.
Naast de taallessen Nederlands vinden er
nog tal van andere aktiviteiten plaats in het
Centrum. Op het bord stond een boottocht
op de Schelde aangekondigd met een piknik
op Sint-Anneke en een bezoek aan Het
Steen., Er was ook een couscous-maaltijd en
een les pannekoeken bakken gepland. Veel
aandacht gaat naar de vaardigheden die de
vrouwen dagelijks nodig hebben (gezondheid, inrichting van het huis, koken,...). Onlangs werd Ed Dayera/De Ronde erkend als
lokaal integratiecentrum, en kwamen er ook
professionele krachten van het Centrum voor
Basisedukatie Nederlands geven.
Mevr. van Tilborg: ,,ln de beginjaren
hadden de vrouwen nog nooit van integratie
gehoord. Ze wilden gewoon niet afhankelijk
blijven van hun kinderen, die op school
Nederlands leerden, voor alles wat zich buitenshuis afspeelde. De eerste deelnemers
aan onze taallessen waren wel Marokkaanse
vrouwen die al een zekere vorm van zelfstan-

\>
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Over het algemeen hebben de migrantenmannen er weinig op tegen dat hun echtgenote Nederiands volgt. IWaar toch is
het doorbreken van het rollenpatroon in het islam-gezin een proces van zeer lange adem. De gewoonte om dochters uit
te huwelijken is b.v. nog wijd verspeid.
(toto archief)
digheid van hun echtgenoten hadden weten
te bedingen. Want ook de dag van vandaag
zijn hier in de wijl< de Marokkaanse vrouwen
die niét naar het centrum komen in de
meerderheid. Bovendien stelde zich de bijkomende moeiiijkheid dat het merendeel van
die vrouwen analfabeet was. Ze hadden nog
nooit vanzeleven een pen en papier in hun
handen gehad. Ook vandaag stelt dat probleem zich trouwens nog voor heel wat
migrantenvrouwen. Je moet je eens goed
indenken hoe moeilijk het voor die vrouwen
moet zijn om onze taal te leren, zeker als ze
analfabeet zijn."

KOPJE KOFFIE
WIJ:
Hoe gaat het eraan toe in de
Nederlandse les?
Mevr. van Tllborg: „Het is natuurlijk niet
alleen Nederlands dat hier onderwezen
wordt. Er is vooreerst een belangrijk sociaal
aspekt aan de taalles. De vrouwen vinden
het vooral gezellig om naar de les te komen,
er wordt heel wat afgelachen en gepraat, een
kopje koffie gedronken. Het gebeurt dikwijls
dat er tijdens de les afgeweken wordt van de
lesvoorbereiding, en dat kan geen kwaad,
vind ik.
Sedert de lessen niet meer uitsluitend door
vrijwilligers gegeven worden, maar ook gedeeltelijk door professionele lesgevers van
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het Centrum voor Basisedukatie, werden ze
meer lessen in de schoolse zin van het
woord."
An Vanderbeeken -.„De onderwerpen van
de lessen leunen wel steeds nauw aan bij de
leefwereld van de hJlarokkaanse vrouw. En
natuurlijk ben je als lesgever een beetje
maatschappelijk assistent. It/len komt met
vragen allerhande naar je toe, met formulieren die ingevuld moeten worden enzovoort."
WIJ:
Worden de kursisten ingedeeld
volgens hun kennisnivo?
Mevr. van Tilborg: „Dat is momenteel het
grote probleem hier. Het Centrum voor Basisedukatie probeert momenteel de kursisten in te delen in nivogroepen. Men ondervond dat het kennisverschil tussen de kursisten te groot was om les te kunnen geven op
een pedagogisch verantwoorde manier.
Maar nu zouden sommige van onze vrouwen plots op een andere dag, op een andere
plaats, in een andere groep Nederlands
moeten gaan volgen, volgens hun nivo. En
dat willen ze niet. Dit hier is hun centrum, en
niet ergens anders. Ze weigeren kategoriek
ergens anders Nederlands te gaan volgen.
Wat er nu zal gebeuren, moeten we afwachten."
An Vanderbeeken: „Hetzelfde probleem
doet zich trouwens ook elders voor. Het is in
ieder geval beter om de taallessen wijkgericht per nivo te organiseren, maar daar
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bestaan de middelen gewoon niet voor. Men
gaat er vanuit dat wie gemotiveerd is om
taalles te volgen, ook bereid moet zijn om de
verplaatsing te maken die met het volgen van
de les verbonden is. Dat maakt deel uit van
het emancipatieproces.
Anderzijds gaat men wel eens voorbij aan
het feit dat het bij de lessen voor migrantenvrouwen van de eerste generatie eigenlijk
gaat om lessen aan kansarmen, die uit een
andere kuituur komen en zeer gehecht zijn
aan hun vertrouwde omgeving."

HUISWERK
WIJ: Wordt er van de vrouwen zelf een
inspanning gevraagd? Moeten ze bvb.
huiswerk maken?
Mevr. van Tilborg: „Ja, ze krijgen al eens
wat oefeningetjes mee naar huis. We werken
nu ook met geluidskassette's."
WIJ: Is de wil van de Marokkaanse man
voor de Marokkaanse vrouw nog wet? Zijn
er bvb. vrouwen die van hun man hun
huistaken niet mogen maken?
Mevr. van Tilborg :„Dafg'eöeurt af en foe
wel, ja. En dan roepen ze de hulp in van hun
kinderen. Maar over het algemeen zijn de
mannen er niet tegen dat hun vrouwen
Nederlands volgen."

•i'illH;?il^hJ.^[i].MilJ;\ViB«
WIJ: Kan er binnen de Nederlandse
lessen ook gewerkt worden aan het doorbreken van het rollenpatroon in de islamkultuur, waar de vrouw een veel ondergeschikter positie inneemt dan in onze kuituur?
Mevr. van Tilborg:,,Natuurlijk. We hebben bvb. in de les gesproken over jouw
komst, en het bleek dat ze een interview met
een man eigenlijk liever niet hebben. Een
ander voorbeeld: ooit heeft hier een pater
eens in de les een dia-reeks komen geven
over Marokko. Wel, sommige vrouwen werden achteraf gestraft en mochten een tijdje
niet meer naar de les komen."

PAPA KOOPT
SCHOENEN
WIJ: Zoiets zou in onze kuituur toch niet
denkbaar zijn?
An Vanderbeeken: „Weet je dat zo zeker ? Ik ben ervan overtuigd dat er nog meer
Vlaamse gezinnen zijn dan men denkt waar
de vrouw ook helemaal naar de pijpen van de
man moet dansen en niet mag gaan afstaan
waar zij wil."
Mevr. van Tilborg: „Ja, misschien wel,
maar toch niet in dezelfde mate als bij de
migrantengezinnen, hé?"
An Vanderbeeken: „OK, maarje mag ook
niet vergeten dat er in de Marokkaanse
kuituur een duidelijk onderscheid gemaakt
wordt tussen „de wereld binnen" en „de
wereld buiten". In de wereld buiten heeft de
man het voor het zeggen, en in de wereld
binnen de vrouw. En als de man haar in de
weg loopt, dan kan de vrouw hem gewoon
wandelen sturen. Die gewoonten leven ook
bij de Marokkanen hier nog, daarom zie je
zoveel Marokkaanse mannen op straat.

de migrantenkinderen in toenemende mate
de konsentratiescholen beginnen te ruilen
voor „uniformscholen".
An Vanderbeeken: „De schoolkeuze evolueert samen met de ouders. Jonge Marokkaanse ouders zijn er zich beter van bewust
dat het onderwijs een belangrijke faktor is in
de sociale promotie van hun kind. En het
nivo van een klas die alleen uit Marokkaanse
leerlingen bestaat, ligt lager dan dat van een
klas waar de Marokkanen de uitzondering
zijn."
Mevr. van Tilborg: „Ja, vergeleken met
twintig jaar terug zijn de migranten zich echt
aan het opwerken. En nu meen ik dat we in
een stroomversnelling zitten. Ik heb de
meeste bewondering voor Paula D'Hondt,
die de mensen tracht voor te lichten, en het
probleem eindelijk eens grondig probeert
aan te pakken."
WIJ: Komt de gewoonte om de dochters
uit te huwelijken nog dikwijls voor?
Mevr. van Tilborg: „Ja. En dat is mijn
grote ergernis. Ik heb schoolmeisjes gekend
die bij mij kwamen huilen en zwoeren dat zij
nooit de man zouden aanvaarden die voor
hen uitgekozen was. Maar uiteindelijk hebben ze allemaal toch moeten toegeven. Waar
moesten ze anders naar toe ?
En ik denk dat het een utopie is om die
gewoonte van uithuwelijkingen op korte termijn te doorbreken. Hoewel het zou wenselijk zijn. Ook het fenomeen van het introuwen
bvb, trouwen van neef en nicht, zou eigenlijk
moeten verdwijnen. Die inteelt is gevaarlijk,
maar ook daartegen valt bitter weinig te
doen. Dat zijn dingen die pas met de volgen-

de generaties uit de wereld geholpen zullen
kunnen worden, vrees ik."
WIJ: In het boekje Mens voor mens van
Paula 0'Hondt staat ook te lezen dat de
Marokkaanse meisjes die hier opgroeiden
nog zeer moeilijk aan een man geraken.
Mevr. van Tilborg: „Ja, de ouders van de
jongens hebben liever dat hun zonen een
vrouw in Marokko gaan halen. En dat is
natuurlijk heel gemakkelijk voor die mannen:
zij gaan en staan waar ze willen, en de vrouw
die uit Marokko overkwam blijft thuis zitten.
Zelfs de Marokkaanse vrouwen die hier opgroeiden krijgen niet dezelfde kansen als de
jongens. De meisjes die verder mogen studeren, tenzij huishoudkunde of zo, zijn de
uitzondering."

NOOD AAN KONTAKT
WIJ: Wat vindt u voor uzelf het meest
verrijkende aan lesgeven aan Marokkaanse vrouwen?
Mevr. van Tilborg: ,,Hm..., het kunnen
lenigen van de nood die migrantenvrouwen
hebben om kontakt te zoeken met de buitenwereld. Het gevoel daar iets aan te kunnen
doen. Voor veel vrouwen vormt dit centrum
praktisch het enige kontakt dat ze met de
wereld buiten hebben. Ze komen dan ook
heel graag.
En ik vind het een schoon volk. Ik ben al
een paar keer met vakantie geweest naar
Marokko. Wel die gastvrijheid, die is voor ons
Vlamingen onbegrijpelijk groot."
(Pdj)

In de wereld buiten moet de vrouw dan
weer gehoorzamen. Het is zelfs zo dat de
mannen de boodschappen doen."
Mevr. van Tilborg: „Maar dat is toch ook
aan het veranderen, hoor. Nu zie je toch ook
al Marokkaanse vrouwen en meisjes boodschappen doen."
An Vanderbeeken: „In onze winkels misschien ja. Maar in de Marokkaanse winkels
zal je nog steeds geen Marokkaanse vrouwen zien winkelen."
Mevr. van T\\borg:„Da's juist ja. Maar de
gewoonte dat de mannen de inkopen gaan
doen leidt toch soms tot grappige situaties.
Vaders die vier, vijf paar schoenen gaan
kopen waarvan dan wel eens een paar niet
past en zo."

UITHUWELIJKEN.
WIJ: Menen jullie dat de integratie vooruitgang boekt?
Mevr. van T\\borg: „Ik geloof dat er sinds
kort een stroomversnelling op gang is gekomen. Op onderwijsvlak stel ik bvb. vast dat

"In de Marokkaanse kuituur is de vrouw baas binnenshuis. Als de man haar in
de weg loopt kan ze hem wandelen sturen. Daarom zie je hier zoveel
Marokkaanse mannen op straat."
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ENERGIEBELEID
IN VLAANDEREN

INDS het VU-Kongres Ekonomie
— Ekologie van 1982 is er op het
vlak van de energieproblematiek
veel gewijzigd Er was de nukleaire ramp te Tsjernobyl en de
sluiting van de steenkoolmijnen
in Limburg Ondertussen stelde
de Golfoorlog eens te meer de
energie-afhankelijkheid van de
wereldekonomie m het daglicht
Op milieugebied worden we
bijkomend gekonfronteerd met de steeds
grotere zekerheid dat ons klimaat beïnvloed
wordt door het menselijke handelen, waarbij
de ontbossing in het zuidelijke halfrond en
het energieverbruik in het noordelijk halfrond
de belangrijkste faktoren zijn Het probleem
van de zure regen stelt zich ook veel scher
per dan tien jaar geleden

S

Om de evolutie in het energieverbruik te
schatten maken wetenschappers gebruik
van scenano's Alhoewel de cijfers kunnen
verschillen, groeit er binnen de wetenschappelijk wereld een konsensus waarbij rekening gehouden wordt met een verdere groei
van het Bruto Binnenlands Produkt (BBP)
met ongeveer 3 % per jaar Dit zou voor het
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Op zaterdag 7 september orpaniseerde de VU-milieupijler
o.l.v. senator Rob Geeraerts
een Kollokwium i.v.m. de energieproblematiek op nationaal
en gewestelijk vlak.
Daartoe werd een diskussienota opgesteld die tijdens het debat getoetst werd aan mening
van professionelen. Met dit
doel zetelden deskundigen van
de Bond Beter Leefmilieu
(BBL), het Vlaams Instituut
Technologisch
Onderzoek
(VITO) en Electrabel In het panel. Het slotwoord werd gevoerd door staatssekretaris
voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vic Anciaux.
De resultaten van het kolloquium werden verwerkt tot een
eindrapport Energiebeleid in
Vlaanderen dat dinsdag j.l. aan
de pers voorgesteld werd.
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Er wordt tegen 2010 een toename van
370/0 van ons energieverbruik verwacht. Elektriciteit wint in dit scenario samen met gas nog aan belang.

jaar 2010 een stijging van 37 % van het
energieverbruiktov 1990 betekenen In het
scenario winnen elektnciteit en gas nog aan
belang, verliest steenkool verder terrein en
blijft aardolie rond 50% schommelen
Energie sparen zal bijgevolg de boodschap blijven, zeker voor België Uit een
vergelijking blijkt immers dat de Nederlandse
ekonomie 10 % minder energie nodig heeft
dan de onze om eenzelfde hoeveelheid BBP
voort te brengen De Westduitse ekonomie
doet zelfs 23 % beter, de Deense 40 % en de
Japanse 50 % We staan bijgevolg voor een
inhaaloperatie ten opzichte van onze buurlanden

MILIEU EN ENERGIE~
Elke vorm van verbruik van fossiele energie — of het nu gas, olie of steenkool is —

zorgt voor een uitputting van natuurlijke
bronnen van de aarde. Tevens draagt de
verbranding van fossiele brandstoffen in
hoge mate bij tot de vervuiling van onze
leefomgeving.
Kooldioxide (C02), zwaveloxide (S02) en
stikstofoxides (NOx) behoren tot de schadelijke gassen en zijn de belangrijkste veroorzakers van zure regen en het broeikaseffekt.
Voor kooldioxide berekenen wetenschappelijke studies dat de emissie van C02-gas, dat
voor 50% verantwoordelijk is voor het broeikaseffekt, verder zal blijven stijgen. Dit is een
rechtstreeks gevolg van de toename van het
verbruik van steenkool en gas voor de elektriciteitsproduktie en van de toename van het
gebruik van aardolieprodukten in de transportsektor.
De studies verwachten verder een stabilisatie van de stikstofoxide-uitstoot op het
huidige peil en een verdere daling van de
zwaveloxide-emissie met 8% tot het jaar
2000.
Deze wetenschappelijke prognoses staan
evenwel in schril kontrast met de internationaal afgesloten protokols en de verschillende beleidsopties die allen een meer spektakulaire daling van de emissies vooropstellen.
Met de huidige beleidsaanpak zullen de
doelstellingen van Sofia, Toronto of Helsinki
niet gerealiseerd worden. Ook de opties van
De Batselier zijn niet haalbaar zonder bijsturing van het huldig beleid. De grote middelen
dienen ingezet en dat vergt niet alleen beleidsverklaringen, maar ook politieke wil en
inzet van veel middelen.
Bovendien moet in dit verband de vraag
gesteld worden wat er dient te gebeuren
indien ook de ontwikkelingslanden tot een
hoger welvaartspeil zouden komen. De Westerse wereld zal moeten zoeken naar maatregelen om de derde wereld op een hoger
welvaartspeil te laten komen, zonder de
aarde te laten stikken in de eigen afvalgassen.
Volgens de VU-energienota wordt er aan
deze dimensie te weinig aandacht geschonken. Fout natuurlijk, want iedere Westerse
verbetering in de energiebalans zal teniet
gedaan worden door 'n hoger energieverbruik in de derde wereld.
Binnen dit geschetste kader trachtte de
milieuwerkgroep een realistisch standpunt in
te nemen. Als beleidsdoel voor de zeer lange
termijn wenst de VU een volledige afbouw
van het gebruik van kern- en fossiele energieën ten voordele van duurzame energievormen. Het spreekt vanzelf dat in afwachting hiervan een strikt besparingsbeleid gevoerd zal moeten worden. Gelijktijdig dient er
fors geïnvesteerd te worden in fundamenteel
onderzoek inzake alternatieve energieën.

KONKRETE
MAATREGELEN .
Op korte termijn moet de industrie aangemoedigd worden meer energiesparende
maatregelen in te bouwen. Vooral de warm-

HET BELEID VAN VIC
ANCIAUX ALS VOORBEELD
VU-staatssekretaris voor het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest Vic Anciaux heeft
aangetoond dat het mogelijk is op vrij
korte termijn werk te maken van een
rationeel energiebeleid.
In dit beleid nemen vooral de informatieverstrekking en de milieu-opvoeding
ten aanzien van de gezinnen een centrale positie in. In dit kader werd gestart met
een informatienetwerk rond energiebesparing. De inwoners van Brussel kunnen gebruik maken van de data-bank
„energie" en een programma „energetische audits". Daartoe werden tal van
„sensibiliseringspunten" opgericht, verspreid over het hele Brusselse hoofdstedelijke Gewest, die sinds 1 januari 1991
operationeel zijn. Bovendien zal volgend
jaar een energiebus — met een milieuvriendelijke aardgasmotor — ingezet
worden om de bevolking verder te informeren i.v.m. rationeel energieverbruik.
Een tweede aktie werd gevoerd rond
het milieuvervuilend karakter van de
huisverwarming. De bevolking werd hierbij aangemaand de verwarmingsinstallaties te laten regelen. Kontroles door het
Brussels Instituut voor Milieubeheer zijn
hierbij mogelijk.
Een ander belangrijk initiatief was de
uitgave van de CO (koolstofmonoxide)
folder. Intoksikatie door dit dodelijke gas
komt in Brussel vooral voor bij de armere
burgers en bij migrantenfamilies.
Naar analogie met het Vlaamse en
Waalse Gewest zal ook Brussel binnenkort kunnen beschikken over een isolatiereglement.
Naar bedrijven en gemeenten toe
wordt overwogen energetische audits in
te voeren, tenwijl voor nieuwe ondernemingen onderzoek verricht wordt naar
mogelijkheden op het vlak van energierekuperatie. Verder wordt het systeem van
de ,,derde Investeerder" in de industrie

tekracht-koppeling, waardoor tot 50% energie kan gespaard worden bij de omzetting
van primaire energie naar elektriciteit, biedt
belangrijke perspektieven. FisKale gunstmaatregelen kunnen ingevoerd worden bij
energievriendelijke investeringen.
Voor de tiuishoudens moet het milieuvriendelijke aardgas gepropadeerd worden wegens de meer zuivere verbrandingsresultalen. Het gezin kan verder het energieverbruik terugschroeven door beter te isoleren
of door het installeren van verbrandingske-
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Het energiebeleid van Anciaux
vertoont ook een sociale dimensie: het recht op een minimale
elektriciteitsvoorziening wordt gegarandeerd.
gepromoot om op deze manier te komen
tot drastische energiebesparingen.
Inzake verkeer wordt, naast he' stimuleren van openbaar vervoer, aandacht
besteed aan carpooling via de bedrijven.
Verder zullen een aantal nieuwe stadsbussen uitgerust worden met alternatieve
brandstoffen.
Het energiebeleid van Vic Anciaux vertoont tevens een sociale dimensie. Voor
het eerst wordt het recht op een minimale
elektriciteitslevering (4 ampère) gegarandeerd. Dit betekent dat gezinnen niet
langer afgesloten kunnen worden van het
elektriciteitsnet, maar dat in plaats daarvan een vermogensbeperker van 4 A.
geïnstalleerd wordt.
p ^

tels met een hoger rendement. Ook de elektriciteitscentrales moeten geleidelijk overschakelen van aardolie naar aardgas.
De VU Vlaamse Vrije Demokraten blijft
voorstander van het moratorium inzake kernenergie. Momenteel kan de nukleaire kapaciteit evenwel niet afgebouwd worden omdat in
vervanging hiervan enkel beroep gedaan
kan worden op fossiele brandstoffen waardoor een ontoelaatbare emissiestijging van
verbrandingsgassen zou ontstaan.
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De VU is veeleer van mening dat het
huidige aandeel van kernenergie in de energieprodulrtie op termijn vervangen moet worden door alternatieve energieën. Dit is enkel
mogelijk indien het aandeel van deze duurzame vorm van energie kan opgevoerd worden tot 10 è 20 % van onze energiebehoefte.
Met het huidig investeringsritme blijft het
evenwel een utopie te geloven dat alternatieve energie op korte termijn perspektieven
kan bieden. Naast wind, zonnewarmte, biomassa (produkte bio-ethanol) bieden zonnecellen (foto—voltaïsche cellen) de hoogste
rendementen. Indien rekening gehouden
wordt met de omgevings- en milieukosten
van de klassieke energievormen wordt de
kostprijs van deze zonnecellen wel degelijk
konkurrentieel.
De VU pleit in dit kader voor miljardeninvesteringen voor onderzoek en optimalisering van alternatieve energietechnieken. Het
VITO kan hierin een wetenschappelijke rol
spelen.
Verder dient de Vlaamse regering te voorzien in investeringssubsidies waarbij partikulieren gesubsidieerd worden bij aanschaf
van toestellen voor zonnewarmte.
Voor de VU Vlaamse Vrije Demokraten
dient het autoverl<eer beperkt te worden. Dit
kan door een belasting op de brandstof en
bevordering van het openbaar vervoer. Veel
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wordt in dit verband venwacht van de energietaks die momenteel op Europees niveau
voorbereid wordt. Belangrijk hierbij is dat
deze energietaks effektief gebruikt wordt
voor de aanmoediging van het openbaar
vervoer en andere milieumaatregelen. Hiertoe kan een apart fonds opgericht worden.
Er kan niet akkoord gegaan worden met de
zogenaamde nuloperatie van staatssekretaris IVliet Smet waarbij deze ekotaks in de
plaats van andere belastingen zou komen.
De fiskale aanpak kan aangevuld worden de
aanmaak of het gebruik van energie-onvriendelijke auto's te bestraffen.
Inzake de tarifiëring voor energie stelt de
VU een verlaging van de basisprijs voor, met
daaraan gekoppeld een verhoging van de
prijs voor de volgende schijven. Op deze
wijze zou de stimulans voor energiebesparing voor de huishoudens en de industrie
groter worden.

OP ONS NIVEAU
De VU dringt verder aan op een regionalisering van het energiebeleid en bijgevolg
een grotere bevoegdheid voor de Gewesten
(tarifiëring, innen van energietaksen).
De huidige bevoegdheidsproblemen tussen de nationale en de gewestelijke overheid

20

onstaan door het installeren van nationale
ministers of staatssekretarissen die dan uiteraard hun eigen beleid willen voeren. De
VU stelt daarom voor de resterende nationale bevoegdheden inzake milieu en energie
samen onder te brengen bij één minister.
Op Vlaams niveau wordt aangedrongen op
een voldoende koppeling tussen het leefmilieubeleid en het energiebeleid. Energie
moet in de toekomst immers veeleer bekeken worden als een milieuprobleem. De
Vlaamse regering dient verder dringend
werk te maken van betere isolatienormen,
rendementsnormen voor ven/varmingsinstallaties en energiecertificaten voor gebouwen.
Inzake gemeentelijk energiebeleid wordt
gedacht aan het opstellen van energie-audits
voor alle gemeentelijke gebouwen. Verder
kunnen gemeenten informatie verstrekken
over rationaal energieverbruik en sensiliseringsakties rond veilige en propere energiebronnen organiseren, lichtpollutie tegengaan en het openbaar vervoer bevorderen.
P. Hermans
— De persmap „Energiebeleid in Vlaanderen" kwam tot stand in het kader van de
pijler leefbare toekomst van het Toekomstplan voor Vlaanderen. Zij Is gratis
verkrijgbaar bij de VU-studiedienst, Barrlkadenpleln
12,
1000
Brussel.
02/219.49.30.

„NA VTM IS NIETS NOG
ALS VOORHEEN"
p initiatief van de Vereniging
voor Promotie en Kommunlkatie (VEPEC) bespral<en adverteerders, uitgevers en rel<lameagentschappen de gevolgen
van de l<omst van VTM. Het
werd een ietwat gelaten babbel.
Slachtoffers, getraumatiseerden en overlevenden: over één
iets waren ze het allen eens.
De gevolgen van de kommerciële TV in Vlaanderen werden niet alleen
verkeerd ingeschat, het was daarenboven
ook lang zoeken om zich aan de nieuwe
toestand aan te passen.

O

TERUGVAL
Gezins- en weekbladen behoorden tot de
eerste slachtoffers. Zij zagen niet alleen hun
oplage dalen, ook de toevloed van reklamegelden liep drastisch terug. Deze tendens
blijft aanhouden. In de loop van de eerste vijf
maanden van '91 leden de vrouwenbladen
bievoorbeeld een verlies van maar liefst 12
% aan reklame-inkomsten.
Ook de krantenuitgevers bleven niet gespaard. De mogelijkheid van handelspubliciteit op VTM en, later (oktober '90), op BRTNradio had biezonder zware gevolgen. Tegen
vele verwachtingen in kende het totale bestedingsbudget geen spektakulaire groei, maar
was er wel een duidelijke budgetverschuiving naar de kommerciële TV toe.

DAG DAGBLAD!
Mark Platel, hoofdredakteur van het Belang van Limburg, toonde zich verrast over
het afkalvingsproces van de dagbladen.
„Radio en TV doen ons de dag om, de lezer
keert ons de rug toe en de overheid laat ons
in de steek". De krantenwereld sliep te lang
op beide oren, aldus Platel, hierin bijgetreden door Gazef van Antwerpen-koWega Lou
de Clerck.
Jan Lamers, voorzitter van de Belgische
Vereniging van Dagbladuitgevers, zou deze
uitspraak enigszins nuanceren. Volgens Lamers dienden niet alle pijlen gericht op VTM.
De dalende advertentiemarkt is het gevolg
van een totale wijziging in het kommunikatie-

patroon. Adverteerders richten zich steeds
meer op specifieke doelgroepen. VTM gaat
weliswaar met de ,,tijd" van de krantenlezer
lopen, maar het brede „direct marketing"gebeuren gaat met het ,,geld" lopen. Lamers
zag een aantal kansen om het tij te keren. Zo
dient de krantendistributie eindelijk op punt
gesteld. De misnoegdheid bij uitgever én
lezer over de slechte postbedeling is groot.
Een gesprek met PTT-minister Colla dringt
zich op.
Lamers ging ook uitdrukkelijk in op de rol
van de overheid. „Liberalisering van het
medialandschap is goed, maar de overheid
moet haar verantwoordelijkheid blijven opnemen". Direkte overheidssteun aan de pers
vond bij hem weinig entoesiasme. Meer heil
zag hij in een opvoeren van de vraag: ,,Laat
de overheid meer adverteren en, bievoor-

De komst van kommerciële TV
In Vlaanderen leidde tot bruuske wijzigingen in het Vlaamse
medialandschap. Zo nam VTM
een maand na de start (februari
1989} reeds een derde van de
reklamebestedingen voor haar
rekening. VTM werd een onwaarschijnlijk
kommercleel
suksesverhaai. Maar naarmate
in Vilvoorde de champanjekurken knalden, namen de onweerswolken bij de kollega's in
medialand steeds dreigender
vormen aan. Het verhaal van
„De slag bij Vihfoorde".
beeld, de krant gratis bezorgen aan laatstejaarsscholieren". (zie kader)
Herhaaldelijk werd gewezen op een aantal
nieuwe uitdagingen. Christian Van Thillo,
direkteur-generaal van de Persgroep (met
o.m. Het Laatste Nieuws): „Kranten kunnen
het ,,nieuws" niet langer verslaan. Ze kunnen wel de mensen helpen zich een mening
te vormen over wat ze gisteren gehoord of
gezien hebben op passieve media zoals
radio en TV". Dit pleidooi voor een terugkeer
naar de essentie van de joernalistieke bezigheid werd eerder ook door Mark Platel geforumuleerd. Kommercieel direkteur Hugo
Poelvoorde van de Financieel Ekonomische
Tijd was de wat vreemde eend in de bijt: hij
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De radioreklame op BRTN deed de
adverteerders het medium radio herontdekken en -waarderen, (toto Archief)

schetste het suksesverhaai \an stijgende
reklame-inkomsten en een in zes jaar tijd
verdubbelde oplage.
Het sukses van de Financieel Ekonomische Tijd als ,,special interesf'-krant wijst
volgens Poelvoorde op de noodzakelijke
segmentering en fragmentering binnen het
media-aanbod. Hij bepleit niet alleen een
duidelijk samenwerkingsverband tussen de
kranten onderling, maar ook een afgebakende samenwerking van de krant met andere
media.

BUITENREKLAME
,,Ondanks" VTM zag de 20 m^-affichage
z'n marktaandeel niet slinken. Met 12 tot 14
% van de reklamebestedingen bleef de buitenreklame relatief stabiel. Afgevaardigd bestuurder van de Roye van Belgoposter (het
vroegere Bernaerts-HBP) zag enkel positieve gevolgen. VTM bracht een aanpasssing
van de afficheurs aan nieuwe kommerciële

O
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MEDIA
strategieën in een stroomversnelling. Het
produl<t affichage werd verbeterd, kwantitatieve resultaatmeting uitgewerl<t en de ganse
sel<tor werd gerationaliseerd. Mee aangewakkerd door de wetgever (stijgende taksen
en reglementeringen) gaf dit aanleiding tot
een „grote schoonmaak" en daling van het
bordenbestand.

1^***»*-.*

Evenmin negatief waren de lokale radio's.
VTM en vooral de radioreklame op BRTN
deden adverteerders het medium radio opnieuw ontdekken en waarderen. „Lokale
radio's profiteren mee", aldus Anny Wuyts
van de VAR, de reklameregie van de BRTN.

ONUITPUÏÏELIJK
Diskussies over het zwalpende medialandschap na de komst van VTM dienen dus
enigszins genuanceerd. Voor de TV-bladen
was VTM het sein voor een haast ongelooflijke doorbraak. Zij zagen hun bereik met bijna
een kwart vergroten. Humo, TeVe Blad, TV
Ekspress, TV Story en Dag Allemaal zijn
samen goed voor een bereik van maar liefst
3.296.500 (CIM-cijfers 1990). Voor genoemde bladen werd TV, en in het biezonder VTM,
een onuitputtelijk onderwerp.
TV Story-hoofdredakteur Louis Van Raad
situeerde dit biezonder treffend in een jongste nummer van PUB;,, VTM heeft mij aardig
wat advertentie-inkomsten gekost, maar ze
hebben me aan de andere kant een massa
nieuwe sterren gegeven: jonge mensen, die
worden verliefd, die gaan trouwen, die gaan
baby's krijgen. Neen op dat vlak heb ik niet te
klagen".
Het VTM-„slagveld" telt ook z'n biezondere klaprozen. Het vrouwenmaandblad EIga
bievoorbeeld, dat zich bewust afkeert van de
„gemiddelde" VTM-kijkster. Het Elga-lezersprofiel richt zich niet tot de,,heavy viewers"
in lagere sociale kategorieën, maar mikt
welomlijnd naar jonge, beroepsaktieve vrouwen met hoog opleidingsnivo. EIga is een
sukses. De jongste maanden gaan er gemiddeld 115.000 eksemplaren over de toonbank. Een verklaring? EIga hoofdredakteur
Diane De Cloppere wijst op de unieke positionering van het blad: „Je kan niet een
beetje van alles zijn".
Ook al lijkt dergelijk profiel in tegenspraak
met het massale miljoenensukses van VTM,
een eigen goed overwogen profiel, weg van
en in konflikt met dat van dé VTM-kijker,
biedt op termijn wellicht de enige kans op
sukses. Dit geldt voor de openbare omroep,
maar ook, en des te meer, voor dag- en
weekbladpers. Tenzij men natuurlijk het type
TV-blad tot joernalistieke norm wil verheffen.
Maar laat ons daarvoor alvast bedanken.

Over een ding is iedereen het eens: de gevolgen van de komst van VTIUI
werden niet alleen verkeerd ingeschat, het was ook lang zoeken om zich aan
de nieuwe situatie aan te passen.
(foto BOISIUS)

GRATIS KRANT VOOR
LAATSTEJAARS?
Het gaat slecht met de Vlaamse dagbladen. Luidens een in opdracht van de
Gewestelijke I nvesteri ngsmaatschappij
voor Vlaanderen (GIMV) uitgewerkte studie leden de Vlaamse uitgevers vorig jaar
een verlies van 543 miljoen frank bij hun
dagbladaktiviteiten. De weekbladsektor
is er beter aan toe en boekte een winst
van 117 miljoen frank. Dit is echter nauwelijks een vierde van het jaar voordien.
Vorige week formuleerde de GIMV in
een rapport aan Ekonomie-minister de
Batselier 29 mogelijke steunmaatregelen
aan de schrijvende opiniepers. Vier ervan lijken alvast weerhouden.
Een eerste voorstel omvat direkte,
rechtstreekse steun aan de krantenredakties. Dit bievoorbeeld via een vaste
toelage per titel en een wisselend gedeelte in funktie van het aantal tewerkgestelde joernalisten.
In een tweede suggestie krijgen laatstejaars scholieren voortaan gratis de

Nico Moyaert
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krant. De GIMV begroot beide maatregelen op 350 miljoen.

OVERHEIDSADVERTENTIES
De GIMV stelt tevens voor de mededelingen van de Vlaamse Regering en Instellingen regelmatig te verspreiden vla
de opiniepers. Dit natuurlijk tegen vergoeding aan de uitgeverijen. Eenzelfde
principe kan gehuldigd om de maatregelen van het Vlaams Gewest te publiceren.
De Batselier voorziet 500 miljoen frank
om de Vlaamse media te ondersteunen.
Eind oktober wordt een konkreet voorstel
voorgelegd aan de Vlaamse Raad. Tot
dan voorziet De Batselier ruim overleg
met de Vlaamse uitgevers én de redakties. Wordt vervolgd.

ZUID-VLAANDEREN

LA FLANDRE WORDT
ZELFBEWUSTE REGIO
N Frans-Vlaanderen (of Zuid-Vlaanderen) gaan kasteleins doelbewust Vlaamse namen kiezen voor hun zaak: de
Kruysstraete en Wormhout, de Drie Keurlingen In Oudezele, de Hagedoorn In
Hrdevoorde, de Peenebeke in Noordpene, enz. Waar Vlamingen welkom zijn
en... waar uiteraard Vlaams gesproken
wordt.
Tegelijk worden in de regio Vlaamse
kapellen met hun opschriften hersteld en
treffen we een groeiend aantal Vlaamse
hoevenaamborden aan. De vzw Europa der
Valideren (Euvo Brugge) maakte hiervan anderhalf jaar geleden haar hoofdaktiviteit.

FLANDRE/ARTOIS

""

Niet zonder sukses. 96 hoevenaamborden
werden reeds onthuld. Met de volle simpatie
van de Zuidvlaamse boeren en mede dankzij
de steun van sponsorende mensen of verenigingen die door hun bijdrage van 1.000 fr.
het Nederlandstalige geel-zwarte naambord
bekostigen.
Dit Vlaanderen herleeft. Zo meent ook
Cyriel Moeyaert, de voorzitter van het Komitee voor Frans-Vlaanderen (KFV).
C. Moeyaert: „Zo'n honderdduizend zijn
er die nog hun moedertaal meester zijn. Niet
zo bijster veel, maar wat ons ten zeerste
verheugt is de mentaliteitswijziging tegenover het Vlaams of Nederlands. Tot voor
enkele jaren schaamden de mensen zich
echt als ze bekenden (nog) hun moedertaal
te spreken. Vandaag de dag konstateren we
een groeiend streekbewustzijn, waarbij de
Vlaamse taal en kuituur steeds meer aan
belang winnen. De stemmen om Nord/Pas
de Calais voortaan Flandre/Artois te noemen
klinken er trouwens steeds luider."
De tijd dat het Vlaams leek te verworden
tot de uitstervende huistaai van de oudere
bevolking ligt achter de rug. In het ondera/ijs
valt de kentering het meest op. Het aantal
steden waar nu officiële Nederlandse kursussen worden gegeven Is het jongste decennium verdubbeld. Dat staat voor 25 scholen, waarvan de helft basisscholen.
Het verst, aldus Cyriel Moeyaert, staan de
lagere scholen te Zuid-Wervik en Belle waar
alle kinderen, en dit vanaf het eerste leerjaar,
wekelijks gedurende een vijftal uren Nederlands leren.
C. Moeyaert: „Ideaal zou zijn dat het
Nederlands de status van tweede vreemde
taal verkrijgt. Als wereldtaal geniet het En-

Onthulling van het Vlaamse hoevenaambord „Nieuw Kapelhof" bij Gerard,
Maxime en juffrouw Loywyck te Wormhout.

U gelooft nauwelijks de eigen
ogen.
Bergues, een „Frans" stadje in
Le Nord, straalde de voort)ije
zomer een onbeschrijfbaar
Vlaams imago uit. Met wapperende Vlaamse leeuwen aan
talloze gevels. Alsof maandenlang 11 juli gevierd werd, hier
te Bergues in Frans-Vlaanderen. Maar, zeg gerust Sint-WInoksbergen. Want ooit de aloude Vlaamse benamingen steken in deze regio overal weer
de kop op. Er is zoveel in beweging in Frans-Vlaanderen dat
WIJ het nodig vond om een
gesprek te hebben met Cyriel
Moeyaert, voorzitter van het
Komitee voor Frans-Vlaanderen. Dat mocht wel want zondag 29 september a.s. gaat in
Belle (Bailieul) de 44ste FransVlaamse Kultuurdag door.

gels de absolute voorkeur. Maar waarom
Spaans of Duits leren? 't Westvlaamse
Texas ligt nauwelijks op een steenworp.
Dagelijks gaan duizenden Frans-Vlamingen
er werken. Zo'n 6.400 verdienen hun dagelijkse boterham in 't Kortrijkse. Nu geniet het
Nederlands de grootste belangstelling daar
waar de direkties of leerkrachten juist het
belang van onze taal voor de regio beklemtonen. In deze promotie en bewustmaking ligt
één van de taken van ons Komitee.
Tegelijk hechten wij veel belang aan de
vrije kursussen. Al dertig jaar levert het KFV
inspanningen om avondlessen Nederlands
te organiseren. I\flet de steun van de Taalunie
en diverse organisaties slagen wij er momenteel in een twintigtal kursussen met zowat
600 deelnemers op te zetten en te financieren. De meeste leerkrachten komen uit
Frans-Vlaanderen. Wij vergoeden hen en
staan ook in voor de aankoop van handboeken. "
Vanuit het Komitee voor Frans-Vlaanderen
groeien reeds meer dan 40 jaar belangstelling en initiatieven voor Frans-Vlaanderen.
De jaarlijkse taaiprijsvraag is er één van.
>
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LANGUIT
Franse Vlamingen wordt gevraagd een
Nederlandse tekst (poëzie of proza) te schrijven. Aan de winnaars biedt het KFV boekenpaketten aan, terwijl alle deelnemers gratis
uitgenodigd worden voor een daguitstap in
Vlaanderen. Begin deze maand bezochten
de deelnemers/winnaars van de 26ste prijsvraag Leuven en Hoegaarden.

KULTUURDAG

MUUR LOPEN:
MEISJES DOEN ZOIETS NIET...
**•

~

Het KFV telt geen leden, wel duizenden
simpatisanten aan weerszijden van „de
schreve". Deze ontvangen sinds 1973 gratis
het klein driemaandelijks tijdschrift KFV-mededelingen (waarin telkens een lijst van de
vrijwillige steunabonnees wordt afgedrukt).
Het brengt uitsluitend informatie over FransVlaanderen en over de werking van het
Komitee, o.m. via een persoverzicht en het
belichten van de diverse regionalistische
verenigingen. Aan allerlei Vlaamsgezinde
initiatieven, heemkundige kringen, volkskunst- of volksdansgroepen,... bezorgt het
KFV geregeld een financieel ruggesteuntje.
Op zondag 29 september kunt u trouwens
met verscheidene Fransvlaamse tijdschriften
en verenigingen van dichtbij kennismaken.
Het KFV organiseert dan namelijk de 44ste
Frans-Vlaamse Kultuurdag te Belle (Bailleul).
Radio Uylenspiegel, de Michiel De Swaenkring, volkskkunstgroepen, Menschen lyk
Wyder,... worden er uitgebreid voorgesteld,
afspraak om lOu. in de gemeentelijke Feestzaal, 's Namiddags vinden open sektievergaderingen plaats, met als onderwerpen: media-literatuur-ondenwijs, toerisme, geschiedenis, familiekunde, ekonomie en jeugd. De
toegang tot al deze bijeenkomsten is vrij en
kosteloos.
Belle ligt net over de Franse grens. Wie na
de Kultuurdag of later de regio wil aandoen,
raden wij aan even uit te kijken naar het
groeiend aantal Vlaamse straatnaambordjes. Door de meeste Fransvlaamse gemeentebesturen bewust gekozen overigens. In
Buisscheure vindt u o.m. de Langhemaststraete, de Viervoet-weg, de Hoeveraerestraete, en in Ekelsbeke de Somme-straete,
de Sand Put-straete en de Geete-straete...
Westlander

— KFV-mededelingen. Ultg. Komitee voor
Frans-Vlaanderen, Platanendreef 46 te 8790 Waregem (056/60.26.49).
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(foto AP)

,,We doen het" zeiden zeven sportieve
Vlaamse vrouwen. En ze deden het dan ook,
ondanks smalende opmerkingen hier en
daar in de zin van ,,meisjes doen zoiets
niet"! Wat dus zogezegd niet was weggelegd voor vrouwen, hebben de zeven in één
enkele voetmars gepresteerd: namelijk de
Chinese Muur, 5.800 km lang en voor een
groot stuk lopend door ruig en bijna niet
verkend terrein. Hun expeditie noemden ze
The Wallk samentrekking van wall (muur) en
walk (stappen). Onder die vlag schreven ze
geschiedenis.

,REUZEN'
De zeven stapelden zoveel wondere indrukken op dat sinologe EIfi Van Steenkiste
bij thuiskomst zei: ,,0m alles te vertellen
hebben wij weken nodig". Ze stapten welgeteld honderd dagen en legden meer dan
2.000 km af. Van Jiayugan, diep in het
Chinese binnenland, dwars door de Gobiwoestijn, tot aan de ,,Kop van de Draak" ten
oosten van Peking. Alles wat van de 1.200
meter hoge Muur van de Ming-dinastie overeind bleef, namen ze onder voet. Geplaagd
door koortsaanvallen en andere tegenslagen. EIfi een teen verstuikt, Marjan een knie
ontstoken, Lieve een hand ontwricht. De
blaren niet te tellen, geregeld de uitputting
nabij. Maar doorzettend.
Overal waar ze kwamen wreven de Chinezen zich de ogen uit, stomverbaasd over de
durf van deze sterke vrouwen. In heel wat
dorpen, zo diep afgelegen dat ze er voor het
eerst westerlingen zagen, zorgden zij voor
opschudding. Vooral door hun grote gestalte, waarboven dan nog eens die enorme
rugzak uittorende. Ze werden aangestaard
alsof ze een soort reuzen waren en de
Chinezen namen steevast een paar van hen
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voor mannen. In de openbare toiletten bracht
dit heelwat vergissingen en hilariteit teweeg.
Dorpelingen haalden er opa en oma en de
hele familie bij om te kijken hoe die vreemdelingen hun rijst naar binnen werkten in de
eethuisjes. Zelfs bij het beklimmen van de
Muur kregen ze met die opperste verbazing
te maken. Dat iemand zo gek kan zijn, als
vrouw dan nog, om zo'n dingen te doen, ging
hun verstand te boven.

GEKULTIVEERD VOLK
De indrukken die vooral bijgebleven zijn bij
de hele groep, is het fascinerende afwisselende landschap en de gastvrijheid van de
mensen. Ook de plattelandsbevolking geeft
blijk van een verfijnde kuituur. Dat de Chinese vrouw de jongste jaren heel wat onafhankelijker geworden is, was een graag gedane
vaststelling van Kristien die twee jaren in
China gestudeerd heeft. Zij is helemaal niet
meer de onderdanige dienares van vroeger.
In de steden ziet men meer en meer westerse kledij en kapsels. Ook in de dorpen
werden de traditionele blauwe kieltjes al door
velen afgelegd en duiken heel andere stoffen
en modelletjes op. Felle kleuren zijn zeer
gegeerd. Niet moeilijk na zoveel jaar ononderderbroken donkerblauw.
En dat China nog altijd een kommunistisch
land is, merkte de groep aan het feit dat ze
onmerkbaar maar wel permanent bespied
werden. Het opvallendst waren de luidsprekers in elk dorp, hoe afgelegen ook. Elke
morgen om 6u. weerklonk het kommunistisch radioprogramma er door.
Dit jammer genoeg in een notedop een
heel sterk verhaal waarover het laatste
woord nog lang niet gezegd is.
Hilda Uytterhoeven

WIJ IN EUROPA

FINLAND VOOR EEN
ZWARE UITDAGING

F

INLAND telt 4,9 miljoen inwoners
of 15 inwoners per m^ maar met
zijn 338.000 km^ is het één van de
grootste Europese landen na de
Sovjetunie, Frankrijl<, Spanje en
Zweden. 60 % van de bevolking
woont in de steden.
Het is een sterk geïndustrialiseerd land met ook een belangrijke landbouwproduktie die niet alleen instaat voor de voeding van
Finland maar ook nog een bepaalde uitvoer
toelaat.

WERKLOOSHEID
De ekonomische groei bedroeg 4 a 5 % tot
1975, nadien toch nog 3-4 % in tegenstelling
met de andere westeuropese landen die
gedurende deze periode een krisis doormaakten. De werkloosheid bedroeg tot verleden jaar slechts 6 %. Dit jaar echter is de
werkloosheid toegenomen van 30.000 tot
130.000 eenheden vooral ingevolge de achteruitgang van de handel met de Sovjetunie.
Deze bedroeg tot verleden jaar nog 25 %
maar is nu teruggevallen tot 7 % daar nu
harde valuta worden vereist in plaats van de
vroegere ruilhandel.
Finland wordt reeds jaren bestuurd door
een koalitie van sociaal-demokraten en centrumpartijen alhoewel de niet-socialistische
formaties de meerderheid uitmaken. De invloed van de socialistische partij is steeds

!^3m^

De kerstman mag dan uit Finland
komen, de Finnen moeten deze winter niet veel geschenken verwachten.

zeer groot geweest evenals deze van de
vakbonden daar niet minder dan 85 % van
de werknemers zijn gesindikeerd, wat één
van de hoogste wereldcijfers uitmaakt.
Dit had tot gevolg dat men een netwerk
uitbouwde van sociale voorzieningen zoals
nergens ter wereld. Een voorbeeld. Na de
geboorte van een kind heeft de moeder niet
alleen 265 dagen ziekteverlof, te nemen voor
of na de bevalling maar nadien bestaat er
ook wat men een ouderschapsverlof noemt
dat zowel aan de moeder als aan de vader
kan worden toegekend gedurende 3 jaren. In
die omstandigheden is het dan ook niet
venwonderlijk dat de belastingen zeer hoog
liggen.

Aanvankelijk zag senator Jef
Valkeniers niet goed in wat de
kommissie voor Sociale Zaken
van de Senaat, waarvan hij
voorzitter is, zou gaan uithalen
in Finland. Na datum bleek het
echter een goede keuze te zijn
geweest. De Finse problemen
zijn de problemen die zich stellen voor al de Skandinavische
landen, maar in Finland manifesteren ze zich het scherpst.
Senator Valkeniers bracht uit
het verre Finland voor WIJ volgend verhaal mee.

RUILHANDEL
Dit alles had tot gevolg dat Finland vandaag een levensduurte kent die het dubbele
bedraagt van de andere westeuropese landen terwijl ook de lonen en wedden ongeveer
het dubbele bedragen. Dit heeft echter tot
gevolg dat men reeds jaren geleden van
overheidswege verplicht werd een protektionnistische politiek te voeren tegenover de
invoer terwijl men om de landbouwers te
beschermen ook de prijzen van de landbouwprodukten kunstmatig hoog moest houden ofwel subsidiëren.
Het nu in mekaar storten van de ruilhandel
met de Sovjetunie is de eerste zware tegenslag. Men zou nu ten allen prijze willen
uitvoeren naar West-Europa en toetreden tot
de Europese gemeenschap doch met zulke
lonen en prijzen ziet iedereen in dat dit
onmogelijk is.
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Jef Valkeniers stelde in Finland vast
dat een toetrede van het land tot de
EG niet voor morgen is.

SANTA CLAUS
Tussen de werkgevers en de vakbonden
bestaat een overlegstruktuur net zoals bij
ons met de klassieke KAO's. Zowel de kontederatie van de werkgevers als de vakbonden
zien de toekomst somber in. Twee weken
geleden stelden de patroons een loonsvermindering voor van 5 % en een inlevering
van het aantal vakantiedagen (4 tot 5 weken)
of een vermeerdering van het aantal arbeidsuren (36).
Het wordt een harde en onverbiddelijke
strijd die echter niet uit de weg kan worden
gegaan. Dezelfde problemen stellen zich ook
scherp in Zweden zoals bleek uit de uitslag
van de recente verkiezingen. Sociale verkiezingen zijn onafwendbaar en noodzakelijk,
maar meer dan ooit blijkt dat men bij het
toekennen ervan rekening moet houden met
de haalbaarheid bij een mogelijke laagkonjunktuur en dit is zeker in de Skandinavische
landen niet gebeurd.
Voor Finland belooft het ook op sociaal
vlak een donkere en harde winter te worden
met weinig of geen Santa Claus-geschenken...
Senator dr. J. Valkeniers
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NAAR EEN NIEUWE
LINKSE BEWEGING?

I

NDERDAAD, ideologische disl<ussies
hebben het kommunisme in feite reeds
van voor de aanvang sterl< beziggehouden. Belangrijke programma-aanpassingen, koerswijzigingen en scheuringen
hebben zich in de loop van de decennia
meermaals voorgedaan.
We vermelden hier slechts de Nieuwe
Ekonomische Politiek van Lenin, de afsplitsing van de Trotskisten, de breuk
met het Stalinisme door Kroetsjov, de
breuk tussen f^oskou en Peking, het polycentrisme van Palmiro Togliatti, het eurokommunisme, de glasnost- en perstroikapolitiek van Mikhail Gorbatsjov. Deze gebeurtenissen op het internationale vlak hebben
steeds, zij hef soms met vertraging, hun
weerslag gehad op de houding van de KPB.
Voor historlkus Rudi Van Doorslaer is het
wetenschappelijke marxisme reeds van in
den beginnen in de fout gegaan. In de jaren
'80 van vorige eeuw kreeg men al een
reaktie. Toch waren er mensen voor wie de
ideologie op een bepaald ogenblik funktioneel werd. Een samenloop van politieke,
sociale, ekonomische en kulturele faktoren
bepaalde dit proces. De ideologie gekombineerd met een autoritaire praksis beantwoordde aan de noden van wie toetrad. Dit
was niet allen het geval in de Sovjetunie van
1905,1917, Stalin en Breznjev: ook in andere landen en bij andere mensen gold dit.

MARXISME EN
NATIONALISME
Illustratief voor de misrekeningen van het
marxisme is wel het nationaliteitenprobleem.
Men kon niet ontkennen dat iets dergelijks
bestond, maar het werd als een bijkomstig
probleem ervaren, dat door de revolutie zou
worden opgelost. De marxisten hanteerden
twee stellingen. Volgens de eerste was het
nationalisme een overblijfsel van de prekapitalistische maatschappij, en dus niet veel
meer dan een stuk folklore. Het kapitalisme
zou dan ook de verschillen platwalsen. Een
tweede thesis noemde het nationalisme een
politieke vorm van staatsbeheer: de burgerij
zou het nationalisme nodig hebben om haar
macht te vestigen. Het nationalisme zou dus
verdwijnen bij de invoering van het socialisme. De evolutie In het voormalige Oostblok
en in China toont aan dat geen van beide
theorieën de toetsing aan de praktijk kunnen
doorstaan.
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In de KPB werd reeds eerder afstand
genomen van „de diktatuur van het proletariaat" en van de Sovjetunie als enig model.
Dit gebeurde weliswaar niet zonder hevige
diskussies. Het polycentrisme vond in de
loop van de jaren '60 wel weerklank bij een
aantal leden maar werd niet officieel onderschreven door de partij. Vooral de oudere
leden bleven zeer sterk vasthouden aan de
Sovjetunie als referentiemodel, aldus de huidige voorzitter van de Vlaamse kommunisten
Ludo Loose. De gebeurtenissen van 1917
hadden volgens hen immers aangetoond dat
er een mogelijkheid bestond om de burgerij
de macht te ontnemen en dat er een perspektief was voor de ontwikkeling van de
socialistische maatschappij. Latere generaties kommunistische militanten stonden veel
kritischer t.o.v. de Sovjetunie.
In het bijzonder in de Vlaamse federaties
van de KPB bleek in de loop van het voorbije

De Kommunistische Partij van
België heeft waarschijnlljl( haar
langste tijd gehad. De Vlaamse
kommunisten trekken in elk ge*
val hun konclusies uit de evolutie van het kommunisme in binnen- en buitenland en zoeken
naar een nieuwe weg. Dat Is
niet nieuw, maar ditmaal kan
het een interessante diskussie
opleveren.
decennium de bereidheid om over een aantal zaken te praten. Zo werd de diskussie
gevoerd over het eurokommunisme, zonder
dat volgens L. Loose de stellingen terzake
van de Antwerpse federatie echter door de
konservatievere federaties gevolgd werden.
De gedachtenwisseling die vandaag plaatsgrijpt, vindt zijn oorsprong in die evolutie in
de Vlaamse kommunistische middens, en
uiteraard in de gebeurtenissen sinds een
zevental jaren in het wereldkommunisme.

EEN ANDER LINKS
In het begin van de jaren '80 begon een
aantal mensen zich vragen te stellen over de
partij en tegelijk een aantal nieuwe onderwerpen te introduceren. Er werd nagedacht
over ,,demokratie", ,.vrijheid", ,,arbeid" en
de rol ervan in de huidige maatschappij. Men
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vroeg zich af of de „arbeidersklasse" nog
wel een transformerende kracht was. Ook
aan bod kwamen de processen van langzame individualisering. Stilaan groeide de
overtuiging dat Vlaanderen wel eens behoefte kon hebben aan een ènder links en
progressief organisme. Dit hing samen met
de vaststelling dat Vlaanderen veel meer dan
Wallonië horizontaal gestruktureerd is: er
bestaat een hele lappendeken van buurthuizen, basisgroepen, buurtkomitees, de vredesbeweging, werkgroepen rond racisme en
milieu, enz. De partijgebondenheid hiervan
is niet altijd evident: verscheidene stromingen zijn hier aanwezig.
De vraag was dan, aldus L. Loose, of men
niet een Staten-Generaal van deze bewegingen moest bijeenroepen, een demokratische
,.tegenmacht" moest ontwikkelen aan de
basis. De kommunisten zochten naar bondegenoten. Ze namen initiatieven als het
,.Daens Aktiefonds", waar progressieven elkaar ontmoetten en diskussieerden over belangrijke thema's met het oog op het uitwerken van een gezamenlijk platform. Ook de
alternatieve Eenheidslijst Antwerpen (ELA)
groeide hieruit. Deze diskussie is steeds
verdergegaan, aldus de voorzitter.

DEMOKRATISCHE
KRISIS
De voorbije jaren hebben de evolutie nog
versneld De Vlaamse kommunisten namen
standpunten in i v m problemen als de ontwikkeling van de Derde Wereld, ekologie
enz Vooral geraakten zij ervan overtuigd dat
de politieke partijen zoals ze nu bestaan met
meer in staat zijn een afdoende antwoord te
bieden op alle problemen die de huidige
hoogtechnologische maatschappij stelt
„We zitten ook hier met een demokratische
krisis", stelt L Loose „Natuurlijk heeft die
met het karakter van de krisis die zich in de
voormalige socialistische landen voordoet
Maar ook hier bestaat een groot spanningsveld tussen politiek en maatschappij De
politiek werd weggetrokken naar de strukturen Wij willen een diskussie over hoe men
de politiek terug in de maatschappij kan
brengen Wij vinden dit realistischer dan ons
oorspronkelijke idee van de Staten-Generaal
van de basisbewegingen "
De voorzitter venwijst ter verantwoording
opnieuw naar enerzijds de toenemende individualisenng, die een strukturenng van de
initiatieven met gemakkelijk maakt, en anderzijds de groei van nieuwe vormen van
samenhongheid en solidariteit o m rond
ekologische problemen en ontwikkelingssamenwerking
,,Er ontwikkelt zich dus de vraag of er met
een nieuw type van partij nodig is", stelt L
Loose ,,Bij ons is men nu tot op dat punt
geëvolueerd de Vlaamse kommunisten geven hun klassieke partijstruktuur op "

HERVERKAVELING
In hun persmededeling van 3 september
1991 geven de Vlaamse kommunisten aan m
welke richting volgens hen ,,een brede linkse
demokratische machtsopbouw, die de zuilen
overstijgt" moet gaan Het,,nieuwe type van
politieke beweging" moet volgens hen ,,een
open progressieve rood-groene beweging"
zijn „die ook de autonomie van de sociale
bewegingen respekteert" Zij stellen trouwens vast dat ook in andere middens gediskussieerd wordt over een alternatieve progressieve politiek,,,zowel bij de groenen, bij
progressieve knstenen, als in sommige sociaaldemokratische en Vlaams-nationale
middens"
De groenen zouden in deze diskussie
reeds het verst staan, maar toch hebben de
Vlaamse kommunisten kritiek Ze zouden
immers lijden aan ,,onvoldoende .relatie met
de wereld van de arbeid, het vaak onderschatten van de macht van het kapitaal en de
neiging te veel voorrang te geven aan de
eigen partij-opbouw" Kortom ,,De Vlaamse
kommunisten willen meewerken aan een
diskussieproces gencht op een nieuwe linkse benadering, die breder is dan partijpro-

gramma's, maar een demokratisch links projekt inhoudt, gericht op het doorbreken van
de hersende ideologische hegemonie en de
ontwikkeling van nieuwe maatschappelijke
idealen, ordemngsmodellen, waarden en
doelstellingen "

noden onbeantwoord blijven Fundamentele
diskussies, een visie m het beleid, een projekt, een ideologie het zijn begnppen die
van langsom meer in de verdrukking dreigen
te geraken onder het gewicht van een voorthollende dagjespolitiek

Het IS duidelijk dat zich een herverkaveling
voordoet van het politieke landschap Dat is
met alleen op wereldvlak het geval, maar ook
in de ons omnngende landen en in Vlaanderen Het zijn trouwens met alleen de kommunisten die zich daarover moeten bezinnen
Ook de andere partijen zijn op dat vlak aan
een onderzoek toe Enkele vaststellingen
van de voorzitter van de Vlaamse KP kunnen
we beslist bijtreden Er is het probleem van
de wanverhouding tussen politiek en maatschappij De onverschilligheid van de burger
voor de politiek neemt alarmerende proporties aan De afstand tussen politikus en
publiek neemt toe De greep van de partijen
op het politieke leven heeft inderdaad met
kunnen verhinderen dat vele problemen en

Inderdaad met alleen de kommunisten
moeten hierover nadenken
Gaan we te ver als we ons afvragen of er
geen parallellen zijn met de problemen die
zich in de Vlaamse beweging voordoen''
Ook ZIJ worstelt met een krisis Zijn vele
mensen die zich betrokken voelen bij de
evolutie van de maatschappij in Vlaanderen
m het algemeen en bij de Vlaamse beweging
in het bijzonder met op zoek naar nieuwe
formules, naar een nieuw projekf? Het debat
over ,,welk Vlaanderen willen w i j ' " is m feite
op diverse fronten, dikwijls ver van elkaar
venwijderd, ingezet Er zijn raakvlakken,
maar er zijn ook belangrijke verschillen Uit
beide kan een vruchtbare dialoog groeien
Frank Seberechts

EURO-RECHTS EN MOBUTU
Ons weekblad van vrijdag j I was nog
maar pas bij de lezer of daar dwarrelde reeds
een fax, getekend Karel Dillen, op onze
redaktie binnen Het bericht in ons weekblad
dat de Europese Rechtse fraktie in het EP
haar steun aan het Mobutu-regime had toegezegd moet de VI Blok-voorzitter in het
verkeerde keelgat zijn geschoten
En alhoewel het hier met om een recht op
antwoord gaat rekent het nationaal VI Bloksekretanaat op „onze hoffelijkheid om de
waarheid geen geweld aan te doen" Zo
hoffelijk zijn wij wel
Hierbij de tekst van dhr Dillen

VALSE VOORSTELLING
In uw blad van 20 september 1991 schrijft
U in een artikel ,,Euro-Rechts steunt Mobutu" dat de Technische Fraktie Eurorechts
„ook namens medevoorzitter Karel Dillen"
een resolutie m het Europese Parlement
indiende om Mobutu te steunen
De tekst van de resolutie was het jammerlijke gevolg van een zware verstrooidheid
van een sekretariaatsmedewerker De resolutie werd dan ook nog voor de behandeling
in de plenaire vergadenng ingetrokken Tijdens deze plenaire zitting bracht ik de heer
Vandemeulebroucke, die op deze zogezegde resolutie nog zinspeelde onmiddellijk ervan op de hoogte dat ze ingetrokken was
Ik hoop dan ook dat U de eerlijkheid zal
hebben om dat in uw blad te bevestigen
Karel Dillen
WIJ nemen akte van de verklaring van dhr
Dillen
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VOOR ALLE
DUIDELIJKHEID
Toch willen wij voor alle duidelijkheid het
verloop van het bewuste gedeelte van de
zitting even op een rijtje zetten
BIJ de aankondiging van het debat over
Zaïre in de plenaire zitting te Straatsburg
werd behalve de voorstellen van resolutie
van Jaak Vandemeulebroucke (Regenboog),
mevr Hermans (EVP), mevr Dury (Socialisten), Napoletano (Kommunisten), Ernst de la
Graete(Groenen), Wurtz (Franse kommunisten). De la Malène (Gaullisten) ook die van
mevr Lehidieux (Rechts) ter bespreking gesteld Toen nam memand van de Rechtse
Groep het woord om de resolutie in te
trekken De resolutie lag dus ter bespreking
en werd trouwens als officieel dokument in
de 9 werktalen verspreid
Pas nadat Jaak Vandemeulebroucke in
een tussenkomst zijn verbijstenng over deze
resolutie had uitgesproken nam dhr Dillen
het woord om de vergadering mee te delen
dat de resolutie was ingetrokken Aldus probeerde hij de schade, al dan met veroorzaakt
door ,,een zware verstrooidheid van een
sekretanaatsmedewerker", te minimaliseren
Het IS met aan ons dhr Dillen aan te raden
om de onenigheid omtrent Mobutu binnen
zijn eigen groep uit te klaren Een zaak is
zeker zijn fraktiegenoten vroegen wel degelijk dat het Mobutu-regime zou gesteund
worden
WIJ -
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GERARD ROMSEE
DE POLITIEKE AFREKENING/SLOT
het Interbellum zagen we de groei van
I een nieuwe generatie politici. Gerard
Romsée was één van die jonge mensen
die een Vlaams-demokratische visie op
de politiek verdedigden. De Vlaams-nationalisten deden het niet slecht bij de
vooroorlogse verkiezingen. Zo konden ze
in Limburg rekenen op ruim 20% van de
stemmen. De partij moest zich echter
tevreden stellen met een oppositierol.
Ook op gemeentelijk vlak konden ze
slechts in enkele gevallen op een meerderheid rekenen.

.*^y*

GREEP NAAR DE MACHT
De Vlaams-nationale partij wenste deel te
nemen aan het bestuur op verschillende
niveaus. We bekijken hier het gemeentelijke
niveau. Al voor 1939 ontstond de 'greep naar
de macht'-idee. Het VNV vond dat de oude
instellingen niet meer werkten. De gemeenteraden waren mini-parlementjes van kibbelende dorpsnotabelen. Een degelijk gemeentebestuur bleek op vele plaatsen volstrekt
onmogelijk. Vaak was de burgemeester de
kasteelheer, de notaris of de dorpsdokter.
Het VNV wilde daar verandering in brengen
door de benoeming van burgemeester-kommissarissen. Mensen met een afgelijnde opdracht die los van dorpspolitieke tegenstellingen het bestuur konden voeren. Dat idee
is vergelijkbaar met de huidige Nederlandse
burgemeesters, zij zijn de plaatselijke vertegenwoordigers van de centrale overheid.
Om zo'n politiek waar te maken dienden
zoveel mogelijk VNV-leden in belangrijke
funkties benoemd te worden. Voor de tweede wereldoorlog bleef die politiek grotendeels theorie. De verkiezingsresultaten lieten niet toe een massale machtsgreep uit te
voeren.
Bij de Duitse inval gingen heel wat burgemeesters op de loop. Dat in tegenspraak met
de duidelijke verplichtingen die ze in oorlogstijd hadden. Velen mochten bij hun terugkeer
hun post niet terug innemen. Ze werden
geschorst of uit hun ambt ontzet. De Duitse
Militarverwaltung wilde alle onbetrouwbare
elementen wegwerken uit de administratie.
De maatregelen die door de Duitse bezetter
werden uitgevaardigd gaven een juridische
basis aan de vele ontslagen. Politieke overwegingen speelden hier duidelijk mee.
De bezetter vond in het VNV een partner
om de opengevallen plaatsen op te vullen.
De partij zag hierin de geschikte kans om
haar greep naar de macht te doen. In de
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Gerard Romsée had met zijn
partij een nieuwe visie verltondigd op de politieke instellingen. Zij zagen de oude notabele gemeentebesturen niet meer
zitten. Door benoemde ambtenaren wilden ze van de gemeenten opnieuw een degeüjk
bestuursniveau maken. Die politiek werd tijdens de bezetting
in praktijk gebracht. Honderden nieuwe burgemeesters
werden benoemd. De 'greep
naar de macht'-politiek werd
Gerard Romsée nadien zwaar
aangerekend. De epuratie en
repressie moest ervoor zorgen
dat de Vlaams-nationalisten
nooit nog politieke kansen zouden krijgen.
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iUlet de benoeming — en niet langer
de verkiezing — van burgemeesters
wilde Romsée een einde maken aan
de kibbelende gemeentelijke miniparlementjes die doorgaans geleid
werden door kasteelheren of hun zetbazen... Deze nieuwe politiek werd na
de oorlog een ware afrekening.
(foto WIJ)
bestuurskomités die in mei en juni 1940
werden gevormd zaten vele vooraanstaande
Vlaams-nationalisten. Zo nam VNV-senator
Jozef Deumens reeds op 11 mei de bestuursverantwoordelijkheid in Hasselt. Nadien werden ze meestal aangeduid als plaatsvervangend burgemeester.
Tijdens de bezetting werden er talrijke
maatregelen genomen die de positie van de
gemeenten flink wijzigden. Een burgemeester had de taak de onderrichtingen van de
nationale overheid toe te passen. Hij moest
de ravitaillering en de rantsoenering verze-
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keren en de orde en rust in zijn gemeente
bewaren. Voor dorpspoiitiek was er geen
plaats. Daarom werd de burgemeesterbenoeming losgemaakt van de vroegere gemeenteraden. Burgemeesters werden buiten
de raad aangeduid en de werking van de
gemeenteraden werd in de lente van 1941
geschorst.
De belangrijkste maatregel was de Duitse
verordening op de leeftijdsgrens. Ambtenaren werden verplicht ontslag te nemen als zij
de grens van 60 jaar bereikten. Zo werden in
de flink verouderde gemeentebesturen velen
aan de kant geschoven.
Sleutelfiguur in deze politiek was Gerard
Romsée. De sekretaris-generaal was verantwoordelijk voor honderden benoemingen. Hij
had de moeilijke taak een kompromis te
zoeken tussen de wil van de bezetter en het
belang van het bezette land. Als ergens ten
lande een burgemeester moest aangeduid
worden deed hij dat op advies van de arrondissementskommissaris en de gouverneur.
De plaatselijke en nationale VNV-leiding had
telkens een flinke vinger in de pap te brokken. Men probeerde steeds een geschikte
kandidaat te vinden en naar voor te schuiven.
De Vlaams-nationalisten namen meer en
meer belangrijke posities in. Gerard Romsée
opteerde voor gematigde figuren. Zijn demokratische ingesteldheid liet waarschijnlijk
niet toe om ekstremisten van DeVlag of de
SS op belangrijke posities te plaatsen. Hij
moest echter rekening houden met een opdringerige bezetter. De houding van ,,het
minste kwaad" was allesbehalve een benijdenswaardige positie.
De provincie Limburg is eksemplarisch
voor de hele greep naar de macht van het
VNV. In 60% van de gemeenten werd de
burgemeester vervangen. Van de 132 nieuwe burgemeesters was net de helft lid of
simpatisant van het VNV. Dit cijfer doorprikt
de mithe dat overal „zwarte" burgemeesters
werden aangeduid. De partij nam wel de
grootste gemeenten voor haar rekening. De
belangrijkste plaatsen werden ingenomen
door vooraanstaande Vlaams-nationalisten.

naren zou gaan aanduiden. Dat zouden de
Duitse instrumenten in het binnenlandse apparaat zijn. Romsée vroeg aan de kaders van
zijn partij kandidaten te zoeken die getuigden van vakkennis en bekwaamheid.

POLITIEKE AFREKENING
Die benoemingspolitiek werd Gerard Romsée na de bezetting zwaar aangerekend. Hij
werd beschuldigd van honderden onwettige
benoemingen. Over de wettelijke basis van
die benoemingen valt te diskussiëren. De
sekretarissen-generaal gingen ervan uit dat
de wet op de overdracht van bevoegdheden
van 10 mei 1940 hun de bevoegdheid gaf om
tot noodzakelijke benoemingen over te gaan.
Daarin hebben zij steeds een akkomodatiepolitiek toegepast. Aan de wil van de bezetter
was vaak niet te tornen.
Ongetwijfeld heeft het diplomatische optreden van Gerard Romsée veel erger kwaad
kunnen voorkomen. Regelmatig pleitte hij
voor mensen die zeker niet van VNV-strekking waren. Opvallend is dat hij als enige
zondebok van het Komitee van Sekretarissen-Generaal moest opdraaien.
Tijdens zijn proces werden 24 benoemingsdossiers van burgemeesters uitgekozen om de beschuldigingen te staven. In de
meeste gevallen bleek de aanduiding uitermate ,,gerechtvaardigd". Hij trachtte de
vooroorlogse burgemeesters zoveel mogelijk

te sparen. Romsée stelde: ,,Waar het mij
door persoonlijk ingrijpen mogelijk was de
vooroorlogse burgmeesters in hun ambt te
behouden heb ik mij steeds daarvoor ingespannen". Zijn instelling was dat hij bekwame en geschikte personen voor het ambt
zocht. Indien mogelijk werden die gevonden
binnen het VNV.
Zijn proces heeft met kunnen bewijzen dat
Romsée een grondig verkeerde benoemingspolitiek heeft gevoerd. De naoorlogse
politieke groepenngen wilden echter radikaal
afrekenen met de Vlaams-nationalisten. De
epuratie van het administratieve kader was
enorm. Daarbij speelden politieke en persoonlijke motieven een hoofdrol.
Zo werd de greep naar de macht van het
VNV gevolgd door een greep naar de macht
van verzetsgroepen. De gevoerde politiek
verschilde echter nauwelijks. De burgmeesters die vlak na de bezetting werden aangeduid werden evenzeer op politieke basis
gekozen.
Onlangs toonde de studie van prof. Luc
Huyse nog aan dat de epuratie duidelijke
politieke doeleinden had. De veroordeling
van Gerard Romsée is eksemplarisch voor
de afrekening met een nieuwe politieke generatie. Het zou jaren duren voor het
Vlaams-nationalisme opnieuw op de politieke scène verscheen.

Johan Cuypers

ADVERTENTIE

Bij ons bent u thuis

In Limburg benoemden zij onder andere
de burgemeesters van Genk, Hasselt en
Tongeren. Sekretaris-generaal Gerard Romsée en goeverneur Jozef/.ysens bekleedden
daar de kruciale posities in de benoemingstrein.
Toen Gerard Romsée gouverneur van Limburg werd kreeg hij voor het eerst te maken
met burgemeesters en nieuwe aanduidingen. In zijn positie van sekretaris-generaal
kreeg hij nadien de ultieme verantwoordelijkheid voor de nieuwe benoemingen. Hij stond
hier voor een dilemma. Ofwel werden opvolgers aangeduid voor de ontslagen ambtenaren, ofwel werden de opengevallen plaatsen
met opgevuld. Dat laatste zou waarschijnlijk
leiden tot een rechtstreeks ingrijpen van de
bezetter.

meubelcentrale m heylen
Leuvensesteenweg 781, KORTENBERG (Erps-Kwerps) • 02/759.89.91
Baan naar Bree 123, PEER (meubelboulevard peer) - 011/63.39.39.
Zondag open van 1030 tot 18 uur - Dinsdag gesloten. - Andere dagen open van 9.30 tot 19 uur.

Gerard Romsée wilde ten allen prijze vermijden dat de bezetter rechtstreeks ambte-
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JEUGDBEWEGING

HET VLAAMS NATIONAAL JEUDVERBOND
30 JAAR!
De nationalistische jeugdbeweging had
het niet gemakl<elijl< na de 2e WO. Niet
alleen de tijdsomstandigheden die zorgden
voor de druk van buiten uit, maar vooral de
innerlijke diskussies en persoonlijke tegenstellingen verlamden de uitbouw ervan.

GEEN GEMAKKELIJKE
WEG
In april 1961 werd het VNJ opgericht door
de Borgerhoutse architekt Jaak van Haerenborgh. Aanvankelijk lag het in scherpe wedijver met het Verbond van Blauwvoetvendels
(VBV). De leidinggevende kern van de
Blauwvoetvendels venweet het VNJ te dicht
aan te leunen bij de Volksunie. Het VBV was
in 1957 ontstaan uit onafhankelijk-nationalistische jeugdgroepen en delen van het Algemeen Diets Jeugdverbond. Dat geheel groeide in 1949 statutair als de eerste nationalistische jeugdbeweging na de 2e WO. Het zou
tot in het begin van de jaren '60 aktief zijn.
Heel wat kaderleden van de VU vonden er
hun vorming. Pijnlijk was de scheuring in 't
VNJ met Piet Vereecken in 1971, die het
Algemeen Vlaams Nationaal Jeugdverbond
oprichtte.
In feite nam hij een vooroorlogse naam
over. Het AVNJ, in 1928 ontstaan, zou vanaf
1933 zowat de jeugdbeweging van het
Vlaams Nationaal Verbond (VNV) worden. In
1941 werd van bovenuit een eenheidsjeugdbeweging mede onder druk van de bezeter
opgelegd: de Nationaal-Socialistisctie Jeugd
Vlaanderen (NSJV). Een aantal jongeren uit
die tijd nam die Duitse putsch niet. In de
moerlemeie van de repressie vervaagden
echter ook de tegenstellingen en bleef de
geschiedenis over om de feiten te rangschikken.

MEER DAN 1300
Een aantal leden, ouders en simpatisanten
waren op zondag 22 september 1991 in de
Hasseltse Grenslandhal opgedaagd om met
een groot familiefeest 30 jaar VNJ te vieren.
Op de eerste rij zat de onvermoeibare Jan
van Hoogten — 91 jaar! — die in 1928 het
toenmalige (A)VNJ in gang trok. En natuurlijk
ook Jetje Claessens — 79 jaar — gegroeid
uit de ,,lc Dien"-meisjes en later DMS-leidster. Destijds werd ze vanuit de gevangenis
verbannen naar Argentinië, met de hulp van
haar oom Kamiel Huysmans. Zij bleef ook
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Ledy Broeckx kon tevreden terugblikken op een spetterende vierinq.
(foto Szommer)
daar aktief. Nu is zij voor de tweede maal op
bezoek in Vlaanderen. Zij werd door de
huidige VNJ-Verbondsleidster Ledy Broeckx
— die de feestrede hield — vereremerkt.
Mevr. Claessens, duidelijk ontroerd, gaf op
haar beurt het vooroorlogs jeugdbewegingsteken aan mevr. Broeckx. In de hulde betrof
mevr. Broeckx vergelijkenden/vijze enkele
andere voorbeeldpersonen: Roza de Guchtenaere, de Gentse vrijzinnige lerares en
feministe, die haar leven lang een heelnederlands spoor binnen de Vlaamse beweging
trok. Ook Irma Laplasse, de Westvlaamse
volksvrouw, zonder echte bewijzen neergeschoten na de 2e WO, werd om haar eenvoud als voorbeeld herdacht. Maar ook de
mannen die de VNJ-basis legden: Joz. Heylen, Wim van Onckelen, Jaak van Haerenborgh, Frans Dierickx enz... werden gehuldigd. Intussen werd er gevendelierd door
VNJ'ers uit Diksmsuide o.l.v. Lieven Lepeer
en Lieven Bultinck.
De solozang werd verzorgd door Gust
Teugels en Jef Eibers en de hele zaal leefde
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mee met de samenzang en de muziekkapel,
geleid door Hugo Pieters. Walda van Onckelen en Piet de Bruyn „bonden" de vele
nummertjes aan mekaar en dialogeerden
met de reuzen Blauwke Voet en Marleen, die
de leden vertegenwoordigden. Een reeks
handige VNJ'ers o.l.v. Jan Baeyens zorgde
met een VAB-pechwagen voor een heuse
blijlift en sjortoren. De kleinsten van Mortsel
hielden met „De Garve", „De Rollewagen",
„Kere Weerom" een reeks prettige dansen
uit. Zakdoelf zorgde voor een paar onvergetelijke, fel-toegejuische ironisch-muzikale
hoogstandjes. Kortom, regieleider Oscar van
Malder maakte er een prettige volksfeest van
met ontroerende momenten rond hen die
voorgingen in de beweging.
De VU was vertegenwoordigd door vele
ouders en mandatarissen w.o. algemeen
sekretaris Willy Kuijpers, partijbestuurslld
Bob Maes, senatoren Walter Peeters en Jef
van Bree. Mogen we het VNJ nog vele
dienstbare jeugdbewegingsjaren toewensen
voor ons Volk?
Wllly Kuijpers.

BOEKEN

OMTRENT
WILFRED MARTENS

O

MTRENT Wilfrled Martens is
een zeer leerrijk boek om de
joernalisten en de dagbladen te
beoordelen. Vele lezers van
dagbladen van CVP-strekking
zullen niet zonder op te schrikken het verhaal lezen van de
felle strijd tussen Martens en
Tindemans. Zij hebben daar
destijds niets van vernomen in
hun krant, tenzij ontkenningen.
Deze lezers werd opzettelijk informatie
onthouden omwille van het CVP-partijbelang. De onafhankelijkheid waar een dagblad als De Standaard prat op gaat blijkt zeer
betwistbaar. De politieke redakteurs verzwegen voor hun lezers het konflikt MartensTindemans, verzwegen en ontkenden de
waarheid omdat deze de CVP zou schaden.
Geen objektieve berichtgeving dus.

GEVOELIG TERREIN
Een politiek redakteur van het blad, Hugo
De Ridder zelf, bekent een politieke redevoering geschreven te hebben voor Leo Tindemans voor een belangrijk CVP-partijkongres.
Deze revelaties moeten toch tot nadenken
stemmen over de onafhankelijkheid en de
objektiviteit van de joernalisten en dus de
dagbladen. Het is, voor zover nodig, leerrijk
ook op dit gevoelig terrein eens achter de
schermen te kunnen kijken.
In detail kan ik dit boek niet bespreken,
alhoewel enkele zaken zouden verdienen
recht gezet te worden of aangevuld.
Wat toch moet aangestipt worden is dat de
auteur te weinig belang hecht aan de invloed, de druk die uitgegaan is van de
Volksunie op de CVP.
Het valt niet te negeren of weg te moffelen
dat de onstuitbare en steile opgang van de
Volksunie — in 1958 één volksvertegenwoordiger en 100.000 kiezers, tien jaar later in
1968 reeds 20 volksvertegenwoordigers en
meer dan 500.000 kiezers — in de CVPrangen paniek veroorzaakt heeft en aan de
oorsprong ligt van de grondige veranderingen m de CVP. Niet alleen het uiteenvallen
van de unitaire partij dient hierdoor verklaard
te worden, maar ook de fundamentele wijziging van het CVP-parlijprogramma. Men kan
niet vergeten dat de CVP zich lange tijd
heftig verzet heeft tegen het federalisme en
dat de Volksunie de enige politieke partij was
in Vlaanderen die het federalisme verdedigde.

BOEGBEELD
Het is in deze konstellatie dat Wilfried
Martens de kans gekregen heeft voorzitter
van de CVP te worden, omdat de CVP-

Hugo De Ridder heeft over Wilfried Martens een boek geschreven volgens het recept
dat hem eigen is en waaraan
een zekere sensatiezucht niet
vreemd is. Het procédé bestaat
erin onthullingen te doen over
hetgeen zich achter de schermen afgespeeld heeft en aldus
de nieuwsgierigheid van de lezers te prikkelen. Sensatie verwekken is niet slecht voor de
verkoop van een boek. Over de
intrinsieke waarde van dergelijk boek kan men van mening
verschillen. Wat zich achter de
schermen afspeelt Is meestal
niet fraai, maar dikwijls ook niet
zo belangrijk vanuit historisch
oogpunt.
Daarbij moet opgemerkt worden dat de auteur zich beperkingen oplegt in zijn onthullingen, dat hij meer beweerd te
weten dan hl] onthult wat de
vraag doet stellen wat hij verbergt en waarom. Zo Is het
opvallend dat met geen woord
gerept wordt over de verhouding tussen de koning en Leo
Tindemans. DK Is toch een belangrijk gegeven om te begrijpen wat zich afgespeeld heeft,
waarom de vertrouwenskrisis
ontstaan Is.
Za blijven, na lektuur van dit
boek, een aantal vragen onbeantwoord. Het Is een boek
waarin men tussen de regels
moet lezen, waarin heel wat
pro- en contra's naast mekaar
gezet worden, waarbij het aan
de tez^r overgelaten wordt af te
wegen en konklusies te trekken.
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De jonge Martens was flamingant.
Hier spreekt hij de VVB-ers toe. Maar
toen Van der Eist het hem ging vragen, weigerde hij tot de VU toe te
treden.
(foto archief)
leiding hoopte het tij te kunnen keren door
aan de partij een Vlaams boegbeeld te geven : niemand kwam daar beter voor in aanmerking dan Wilfried Martens met zijn radikaal Vlaams verleden.
Dat de CVP na wanhopige tegenstand
geboden te hebben het federalistisch programma van de Volksunie overnam is niet
zonder meer toe te schrijven aan Martens,
maar vooral aan de nederlagen die de Volksunie aan de CVP toegebracht had.
De verliezen geleden door de CVP in
Vlaanderen waren zo groot en zorgwekkend
dat men kost wat kost de Volksunie de wind
uit de zeilen moest nemen al was het door
een essentieel deel van het programma van
deze partij over te nemen. Men krijgt zo de
indruk dat Wilfried Martens de uitvinder is
van het federalisme. Geen woord over de
voorgeschiedenis, te beginnen met het
Vlaams Komitee voor Federalisme, en de
strijd van de Volksunie voor federalisme,
reeds voor de Vlaamse Volksbeweging zich
voor federalisme uitsprak. Er zijn dus onmiskenbaar invloeden geweest die ook de jonge
Martens niet onberoerd gelaten hebben. Het
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BOEKEN

ONTLUISTEREND
Dit boek is, met zijn onthullingen, ontluisterend voor de CVP. Het is begrijpelijk dat het
in CVP-kringen op gemengde gevoelens onthaald werd. Een van de belangrijkste evenementen in het verhaal is het konflikt tussen
Leo Tindemans en Wilfried Martens. Daarbij
is het wel duidelijk dat Hugo De Ridder zelf
behoorde tot de clan Tindemans. Naar buiten uit heeft men alles gedaan om de ganse
zaak te verdoezelen en zelfs te ontkennen.
De fameuze verkiezingsaffiche waarop Tindemans en Wilfried Martens broederlijk
naast mekaar stonden was wel een toppunt
van hipokrisie en misleiding.
Maar de verwarring en de heibel in de CVP
in die periode zijn niet uitsluitend te verklaren
door de tegenstelling en de botsing tussen
de twee voormannen van de CVP. De achtergrond van de krisis die de CVP toen doormaakte, op zoek naar een nieuw imago en
een nieuw programma, om de opeenvolgende nederlagen te stoppen vormde de bedreiging die uitging van de Volksunie. Ik heb
daar reeds op gewezen.
Wie enkel de katolieke pers las bleef in het ongewisse over het verscheurende
konflikt tussen Tindemans en Martens.
(foto seiga)
zou logisch geweest zijn dat Martens in die
periode zou toegetreden zijn tot de Vollesunie. Ik ben persoonlijk bij hem aan huis
geweest om het hem te gaan vragen. Mijn
indruk toen was dat zijn politieke ambitie te
groot was om toe te treden tot een oppositiepartij die voor hem geen voldoende toekomstperspektieven bood. Hij beoogde meer
dan te strijden in een oppositiepartij, die toen
nog afgesloten was van de weg naar de
macht door haar federalistische opstelling.
Maar wanneer Martens opgeklommen is tot
het partijvoorzitterschap in de CVP en er in
geslaagd is de CVP, althans naar buiten, te
bekeren tot het federalisme is dit alleen
mogelijk geweest door de bedreiging die
voor de CVP uitging van de Volksunie. Dit
essentieel aspekt ontbreekt in het boek van
Hugo De Ridder.

ONGEBREIDELDE
AMBITIE
Kenmerkend voor de persoon en de politieke loopbaan van Wilfried Martens is een
ongebreidelde ambitie. Dat ziet de auteur
ook in.
In het leven mag en moet men ambitie
hebben. Het is een machtige stimulans.
Maar er is een onderscheid tussen de ambitie om een ideaal te verwezenlijken, afgezien
van persoonlijke eer of voordelen. Dit soort
ambitie kan grote persoonlijk offers vragen.
Anderzijds is er de persoonlijke ambitie die
streeft naar persoonlijke eer, roem, macht en
waarvoor men bereid is tot het prijsgeven
van de eigen overtuiging, het eigen geloof in
het ideaal, het overtreden van de etiek die
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trouw eist aan de zaak die men dient en
waaraan persoonlijke berekening en eigenbelang ondergeschikt moeten blijven. De
rechtmatige ambitie kan verworden tot een
vorm van arrivisme. De politieke handigheid
wint het dan op de politieke eerlijkheid. Het
heeft mij niet verbaasd, maar af en toe toch
pijnlijk getroffen hoe bijvoorbeeld sommige
politici, waarvan geweten was dat zij unitaristen waren, tegenstanders van het federalisme, niettemin een ministerportefeuille gretig
aanvaardden in een regering die gevormd
werd om het federalisme te verwezenlijken.
De ministerportefeuille was voor hen blijkbaar belangrijker dan de trouw aan hun
overtuiging. Dit geldt ook op andere gebieden.
Mensen evolueren in hun opvattingen, dat
is binnen zekere grenzen zelfs normaal. Het
is aanvaardbaar dat men in de loop der jaren,
door ervaring tot andere inzichten komt,
maar het is minder achtenswaardig wanneer
hier achter berekeningen schuil gaan van
een andere aard dan eerlijke overtuiging, en
wel persoonlijke ambitie, de honger naar de
macht: Wie van de macht gesmaakt heeft
kan er moeilijk afstand van doen en de
ambitie wordt steeds groter. Ook wanneer
men daardoor er toe gebracht wordt zijn
eigen verleden te verloochenen. Ik meen niet
dat het nodig is dieper in te gaan op sommige
gebeurtenissen die verhaald worden in dit
boek en die sensatie ven/vekt hebben.
Ik weet niet of er niet te veel belang
gehecht wordt aan bv. de geschiedenis van
de bijeenkomsten van Poupehan. Ik vraag
me af of de bedoeling niet was JefHouthuys
de indruk te geven dat hij een belangrijke rol
speelde en door hem de tegenstand van het
ACV tegen de voorgenomen politiek te voorkomen.
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De tegenstelling in de partij tussen verkapte unitaristen en federalisten werd als het
ware belichaamd in de persoon van de twee
hoofdspelers. Wilfried Martens was toen een
overtuigd voorstander van het federalisme.
De jongste jaren rijst de vraag in hoever
Martens een nieuwe bocht genomen heeft en
welke invloed de omgeving waarin hij sedert
jaren als premier verkeert op hem en op zijn
ambitie heeft gehad. Zijn wil om het federalisme volledig te verwezenlijken lijkt sterk
verzwakt. Zijn inspanning niet overtuigend.
Zijn grote ambitie schijnt nu veeleer te gaan
naar het spelen van een rol op Europees
vlak, op internationaal vlak. Zijn beslissing
zich kandidaat te stellen te Brussel en daarbij ook beroep te doen op Franstalige kiezers, betekent een haast volledige breuk met
gans zijn flamingantisch verteden.
Het is te begrijpen dat Hugo De Ridder
zich hierbij blijkbaar ook vragen stelt, die hij
evenwel zelf onbeantwoord laat. De machtswellust is gevaarlijk en een niet in toom
gehouden ambitie kan leiden tot onverwachte sprongen, die overkomen als een breuk
(de zoveelste?) in een politieke overtuiging
die dan toch een ganse loopbaan geloofwaardig gemaakt heeft.
De figuur van Martens die uit dit boek naar
voren komt is enigszins enigmatisch, maar
het meest kenmerkend is toch de zeer grote,
toomloze ambitie die kan leiden tot vele
bochten.
Het boek, zoals het is, ook zonder duidelijke konklusies, blijft interessant maar moet
met enig voorbehoud en zekere restrikties
gelezen worden: het is niet gans de waarheid.
F.v.d.Elst

— Omtrent Wilfried Martens. Hugo De Ridder.
Uitg. Lannoo, Tielt. 192 biz., 595 fr.

BOEKEN

MET PENSIOEN
MAAR NIET OP RUST
N de jaren zestig schakelde Paula Semer
over van presentatie- naar producerswerl<. Eerst voor de dienst Artistieke en
Edul<atieve Uitzendingen, later voor de
dienst Wetenschappen, waarbij haar programma's over vrouwenproblematiek en
borstkanker fel opgemerkt werden.
Van meetaf aan vielen haar grote charme en vriendelijkheid — gepaard aan
een innemende kordaatheid — op aan
iedereen die met haar moest werken. Het
ligt dan ook voor de hand dat ze haar
herinneringen op papier heeft gezet onder
de titel „Goeden avond dames en heren".
Vlot geschreven zoals haar persoonlijkheid
zich als dusdanig manifesteert.

ON NE NAIT PAS
FEMME...
Aan het hoofdstuk Feminisme in theorie en
pral(tijl< hebben wij uiteraard bijzondere aandacht besteed. Zo vernemen wij dat Paula
Semer professioneel door mannen werd opgeleid, maar dat het vrouwen zijn die haar tot
bewustwording en feminisme brachten. Zo
o.m. was Rose Gronon een van haar leraressen Geschiedenis aan de normaalschool.
Semer kon onmogelijk een nog boeiender
figuur vinden. Langs Maria Rosseels leerde
zij Simone de Beauvoir kennen. ,,Le deuxième sexe" heeft zij verslonden. Over de
beginzin van het tweede deel heeft zij lang
nagedacht, omdat zij hem later in haar lektuur veel is tegengekomen: ,,0n ne naTt pas
femme, on Ie devient". Het betekende een
keerpunt in haar leven en van dan af ging
Paula uitzendingen over emancipatie maken. Ze deed heelwat stof opwaaien.
Na de eerste Vrouwendag op 11 december
72, een happing zoals zij er nooit tevoren
een tweede meemaakte, trad op de televisie
de volgende generatie aan: Renée Van Mechelen, oprichtster van het dokumentatiecentrum Rol & Samenleving (Rosa), pedagoge Ingrid Stasse en sociologe Monica Triest.
Ze zouden advies geven, kommentaarleksten schrijven, programma's samenstellen.
Ter gelegenheid van het Internationaal Jaar
van de Vrouw in 1975 krijgt Paula viermaal
een klein uur zendtijd ekstra om de vrouwenproblematiek uit de doeken te doen.
Vele Vlaams-nationalisten zullen monkelend het volgende verhaal lezen. Het gaat
over de beruchte uitzending met Jef Van
Hoof.

„Meester, U gaat toch niet vloeken op het
scherm?" was de terecht verontruste vraag
van Paula Semer. „Kinneke, het is beloofd,
ik zal godver... mijn best doen". De komponist en Paula namen plaats in een mooi
dekortje voor de rechtstreekse uitzending
vanuit Studio 6. Het stelde een hoek van zijn
woonkamer voor met aan één van de wanden een schilderij. Een portret van hem uit de
tijd dat hij nog een prachtige zwarte baard
had.

JEF VAN HOOF EN...
Het gesprek beloofde goed te worden. De
Meester zat op zijn praatstoel. Het was een
spraakwaterval in een kleurrijke taal. Hij
vloekte een eerste keer toen hij begon over
de start van het Vlaams Nationaal Zangfeest
in 1933: „Het was godver... prachtig, die

Toen Jan Boon aan Paula Semer vroeg om de Leading Lady
van de Vlaamse Omroep te
worden aarzelde ze wel even,
maar gelukkig niet te lang. Zo
werd zij jarenlang iiét gezicht
van de BRT. Haar biografie
geeft een inzicht hoe het medialandschap in Vlaanderen
groeide en veranderde en het
landschap van Vlaanderen bepaalde.
solidariteit, die inzet, dat entoesiasme..."
Semer voelde onraad en keek angstig. Er
volgde een tweede vloek als hij vertelde over
zijn direkteurschap aan het konservatorium
van Antwerpen tijdens de oorlog, wat hem
zeer kwalijk genomen werd. Een derde vloek
knetterde... een vierde...

...ZWARTE BAARD

^

Paula Semer draaide ongemakkelijk op
haar stoel en wou hem iets anders laten
zeggen, maar nu begon hij over zijn liederen.
De ,,godvers" vlogen nu zonder de minste
reden in het rond. Semer vergat totaal de
voorziene vragen. Het enige wat haar nog te
binnen schoot was dat regisseur Mark Liebrecht haar opgedragen had even de aandacht te vestigen op het prachtige portret
aan de wand. Ze had het ongeluk te zeggen:
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Paula Semer was Simone de Beauvoir
indachtig, en werd vrouw door haar
werk...
,,0p dat schilderij ziet u er nog erg jong uit".
Zijn antwoord: ,,Ja, toen was ik zwart", op
zijn oorlogsverleden doelend en met een
hand op zijn lange grijze baard: „En nu dat ik
wit ben, maken ze me godver... zwarti".
Paula weet met meer hoe het programma
eindigde. Toen de rode lampjes op de kamera's uitgingen, zag zij niets dan lachende
gezichten. De regisseurs, studiomeester,
technici, machinisten, ze vonden het allemaal een godver... goed programma.
Meester Jef Van Hoof heeft een half jaar
op zijn honorarium moeten wachten, zo boos
was de ,,Vlaamse gentleman" Jan Boon...
Hilda Uytterhoeven
— Goeden avond dames en heren. Paul Semer.
Ultg. Dedalus, Antwerpen, 1991.174 biz., 499fr.
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DITJES EN DATJES

LENNEKE MARE OMMEGANCK
De Lenneke Mare Ommeganck is een
historische praalstoet met 1.200 deelnemers, een lint van spel en muziek. De vijfjaarlijkse ommegang trekt nu zondag 29 september opnieuw door de straten van Sint-Lambrechts-Woluwe. Deze manifestatie blijft het
paradepaard van het Vlaams gemeenschapsleven in Sint-Lambrechts-Woluwe.

programmabrochure licht de verscheidene
personages en scènes toe.

PRAKTISCH
De Lenneke Mare Ommeganck start om
14.30 uur op het Sint-Lambertusplein. Hij
trekt 4 km lang met een harmonikabeweging
door Woluwe. Op het Heilig Hartplein heeft
de finale plaats waar het voorprogramma
begint om 15 uur, het einde is voorzien
omstreeks 17.30 uur. Voor een tribuneplaats
betaald u wel 300 fr.

In het eerste deel evokeert de ommegang
de geschiedenis van de streek. Historische
taferelen van de kerstening van Sinl-Lambertus en Sint-Hubertus tot de 19de eeuwse
ambachten en gilden wisselen af met dansers en muzikanten.

Voor meer informatie l(an u terecht op
het nummer 02/762.16.41.
(ts)

EERLOOS
Dan volgt de legende van Lenneke Mare.
Wij schrijven 1270. De jonge maagd Lenneke Mare leidt een leven van gebed en boete
en bedelt voor de armen. Een edelman, op
wiens eerloze uitnodigingen zij niet wil ingaan, beschuldigt haar vals van diefstal. Het
gerecht veroordeelt haar, zij wordt levend
begraven en met een paal doorboord. Later
bekend de edelman, die na de dood van
Lenneke door kwade geesten is bezeten, zijn
schuld en geneest. Hij terkt op pelgrimstocht. Op het graf van Lenneke Mare laat hij
een kapel bouwen.
Deze dramatische elementen worden met
veel kleur en fantasie in beeld gebracht. Het
is vooral het toneelspel in de ommegang dat
de stoet zo speciaal maakt. Een viertalige

KONIJN REDT POES
Eerder hadden wij het al over de reeks
prettige natuurboekjes voor kinderen met in
de hoofdrol Stijn het speurkonijn die het
mileubewustzijn van lezertjes vanaf zes jaar
wil aanscherpen. Stijn organiseert anti-rookakties, zuivert rivieren, kampt tegen giftige
stoffen en behoedt het bos tegen gewiekste
slopers. Wanneer Stijn in aktie treedt beleeft
hij het ene spannende avontuur na het andere.
In het nieuwste boekje Stijn redt de poes
neemt het goedhartige konijn het op voor de
arme, in de steek gelaten huisdieren. In de

J

Hl, HA, HA....

Zoals ieder jaar komt het Davidsfonds ook
nu weer met een schitterend verslagboek
van het internationale kartoenfestlval van
Knokke-Heist voor de pinnen. Het festival
kent na dertig jaar nog altijd een stijgend
sukses. De kartoenale van Knokke-Heist is
een gereputeerd gebeuren dat binnen het
genre tot één van de belangrijkste in Europa,
zelfs in de wereld kan worden gerekend.
Tekenaars uit alle windstreken leveren met
graagte hun verkwikkende grafische bijdrage tot de feestvreugde. Galgenhumor, absurditeiten, hilariteiten, doordenkertjes, maar
vaak ook ontroerende of aandoenlijke prenten doen je lachen, gniffelen, ginnegappen,
grimlachen, bulderen, balken, groenlachen,
proesten of schateren. Kortom, zo stellen de
uitgevers van deze kleurijke en luksueuze
katalogus: „Dé enciklopedie van de lach!".
Om je te bescheuren.
(ts)

Kartoen van Franz Füchsel, Denemarken.
WIJ — 27 SEPTEMBER 1991

— Cartoons 1991. Internationaal Cartoonfestival
Knokke-Heist. Uitg. Davidsfonds-Leuven, 1991.
132 biz., 475 fr.
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Stijn en de poes.
verte hoort Stijn een poes janken. De poes
wordt aan zijn lot overgelaten omdat zijn
baas op vakantie gaat. „Alle worteltjes aan
toe!" denkt Stijn, en doktert prompt een
vernuftig reddingsplan uit. Hiervoor roept hij
zelfs de hulp in van zijn bevriende ratten en
muizen...
De aantrekkelijke boekjes van Pierre Coran, vertaald in het Nederlands door AnnElisabeth Jansen, en met kleurrijke tekeningen van Merel zijn uiterst geschikt voorleesmateriaal. Maar de eenvoudige en heldere
tekst met tweelettergrepige woorden zetten
beginnende lezertjes aan om zelf de avonturen van Stijn het speurkonijn te doorwrochten.
(ts)
— Stijn redt de poes. Piere Coran en Merel. Uitg.
Casterman. 1991. 32 bIz. 195 fr.
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SLECHT NIEUWS VOOR
ONZE TOPKLUBS
E Uefa vreest terecht de financiële overlieersing van de Latijnse landen. Indien men geen
remmen inbouwt spelen de Italianen over afzienbare tijd met
elf buitenlanders. Tot de stoppen vroeg of iaat toch springen,
zoals in de eerste helft van dit
jaar in Frankrijk. Probleem is dat
onze topklubs, gezien de specifiek Belgische situatie, mee
slachtoffer worden van opgelegde beperkingen.

D

OVERVERZADIGING

~

Men hoeft er geen doekjes rond te doen:
de Europese suksessen van Anderlecht,
Brugge, Standard en Mechelen waren in een
ver en nabij verleden altijd gebouwd op
ruime buitenlandse inbreng. Ook vandaag
nog zijn buitenlanders vaak de smaakmakers in onze betere klubteams. Vooral in de
aanval kunnen zij maar node worden gemist.
De gevolgen laten zich raden. TopvoetbalIers zullen ,,nog duurder worden" en onze
betere voetballers mogen binnenkort misschien ,,buitenlandse normen" hanteren. Er
is gewoon geen andere uitleg. Voordeel is
dat men zich noodgedwongen over de jeugdopleiding en begeleiding zal moeten beraden. Dat men misschien eindelijk aanvallers
zal proberen vormen... Hoeft men oprukkende middenvelders niet langer als gedroomde
spitsen af te schilderen...
Financieel hoopt de Europese voetbalbond nog meer geld uit „de televisieportefeuille" te kunnen halen. De gepredikte boodschap is volmaakt dubbelzinnig. Men moet
zich hoeden voor teveel televisie. De oververzadiging is eigenlijk (al lang) bereikt. Maar
anderzijds zal men nog meer toegeven aan
en ingaan op de eisen van de grote stations.
De Uefa wil vanaf volgend jaar zelf de
televisie- en publiciteitsrechten van de Europabekenwedstrijden
,,kommercialiseren".
De fondsen zouden dan evenwichtig worden
verdeeld om de rijken niet nog rijker en de
armen niet nog armer te maken. Dat klinkt
mooi maar wat koopt men er voor als steeds
meer mensen het beste van het'beste thuis
krijgen aangeboden en niet meer de moeite
doen nog naar het stadion te gaan.
Overigens is de dag niet meer ver dat TF1,
RAI, ARD en BBC zullen bepalen wanneer
welke wedstrijd waar wordt gespeeld. Zonder rechtstreekse televisiebeelden kan geen

Lierse versloeg op de valreep Club Brugge In een ouderwetse voetbalwedstrijd met spanning, sensatie en vooral veel spektakel. Op de foto klimt
Ziubinski hoger dan Lierse-speler Mertens.
(foto VUM)

De wijze voetbalvaderen van
Europa zaten vorige week In
Zwitserland rond de vergadertafel om de toei(omst van hun
geliefde sport te bespreken.
Sportief en financieel.
Sportief bekommerden ze zich
in de eerste plaats om het aantal buitenlanders dat in de toekomst in Europakupwedstri}den zal mogen worden opgesteld. Het door de EEG gepredikte vrij verkeer van mensen
en goederen ten spijt, wil men
de klok terugdraaien. Van vijf
naar vier en van ^rier naar drie
en wie durft beweren dat we
daarmee alles hebben gezien?
35

klub meer verder leven omdat de opgetelde
inbreng van televisierechten en reklame de
hoofdmoot van het budget is gaan uitmaken.
De supporter is bijkomende lukse geworden.
Hij is nog hooguit toegevoegde waarde.
Splinternieuwe stadions ten spijt zijn we niet
zo gerust in de toekomst van de populairste
sporttak.

TWEE KLEINE
NEGERTJES
De binnenlandse voetbalkompetitie is zeven speeldagen oud en het is bijgevolg
passend dat in de bestuurskamers de eerste
rekeningen worden gemaakt en vereffend. In
Brussel betaalde Ladislav Novak, trainer van
RWDM, eind vorige week het gelag. In Char-
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leroi onderging Georges Heylens begin deze
week hetzelfde lot. De betrokkenen zelf zullen vermoedelijk het minst verbaasd van
allen zijn geweest.
De meeste klubs voeren een ondoorgrondelijk en ondoorzichtig beleid. Molenbeek
spant daarin misschien wel de kroon. RWDM
heeft geen degelijk oefenveld, komt vaak
ballen tekort maar goochelt graag met trainers die toch op de een of andere manier
moeten worden nabetaald. Voor Novak werd
(of wordt) een nieuwe funktie binnen de
vereniging gezocht. Bespottelijk natuurlijk.
Novak, een Tsjechoslovaak die al eerder
strepen verdiende in ons voetbal, wordt verweten dat hij „geen kontakt kon leggen met
de spelersgroep", dat hij ,,geen oog had
voor de modernste evoluties in het balspel".
Dat had men natuurlijk niet vooraf kunnen
weten... Wanneer men zich over al dat soort
zaken ook al moeten bekommeren...
Bij IVIolenbeek staat nu de vroegere hulptrainer Smets aan het roer. Hij heet ambitie
te hebben. Dat is zijn goed recht. Vermoedelijk krijgt hij de kans zijn mogelijkheden te
bewijzen: op die manier vermijdt de klub
bijkomende uitgaven...

BLAUWE MAANDAG
Heylens is een ander geval. Hem kan men
geen gebrek aan kommunikatie venwijten.
Integendeel. Georges is een Ua\i public relations-bureau. Hij is de gedroomde advokaat
voor zichzelf. Hij verkoopt zich schitterend.
Verder is hij de ,,dure" trainer. In elke
betekenis van het woord. Zijn persoonlijk
kontrakt volgt elke opwaartse markttendens
en tijdens de transferperiode is hij maar
moeilijk te temmen.
Destijds heeft hij Rijsel bijna ,,arm gekocht". Nog eerder beleefde hij de financiële
ondergang van Seraing. Hij was ook een
blauwe maandag bij Beerschot bezig maar
we zoeken geen relaties tussen de latere
pijnlijke avonturen van die vereniging en het
verblijf van veeleisende Georges.

BOKSSPORT WEER IN
OPSPRAAK
In het voetbalstadion van Tottenham werd
kandidaat-wereldkampioen boksen bij de supermiddengewichten Michael Watson net
niet doodgeslagen. Wel vocht de kleurling,
op het ogenblik dat we deze regels aan het
papier toevertrouwden, in het ziekenhuis
voor zijn leven. Hij onderging al twee hersenoperaties en het staat zo goed als vast dat hij
in het beste geval met blijvend letsel zal
mogen verder leven...
Maandagavond besteedde de BBC World
Service (radio) aandacht aan het sportieve
(?) drama. Watson, zo heette het, had de
kamp duidelijk in handen. De puntenoverwinning kon hem eigenlijk niet meer ontgaan. Maar hij wilde het karwei afmaken. Hij
wilde zijn tegenstander, ene Chris Eubank,
tegen het vilt. Hij wilde de k.o. In zijn overmoed liep Watson op een uppercut. Hij
wankelde en viel. Hij werd door de gong
gered maar... herbegon en inkasseerde in
een mum van tijd een maksimum aan klappen. De show moest ook hier voortgaan.
Eigenlijk is de diskussie omtrent de zin en
de onzin van de bokssport geen verstandig
woord waard. Een dokter zegde het kernachtig duidelijk op de BBC: „Kan men van sport
spreken wanneer het doel van het gevecht is
de andere k.o. te slaan? Hoe kan men daar
nu over redetwisten? Zeggen dat er verhoudingsgewijs maar weinig slachtoffers vallen
is waanzin. Vele hele en halve slachtoffers
komen gewoon niet in de statistieken voor.
Vele kwetsuren en letsels kunnen nooit en
zeker niet onmiddellijk worden opgemeten."

SCHAAMTELOOS
Daarmee is eigenlijk alles gezegd. The
noble art. De kunst van het ontwijken van
slagen. Wie kan dat nog ernstig nemen? In
de meeste Skandinavische landen werd de
bokssport voor eens en voorgoed verboden.
Al in 1970 gaf Zweden het voorbeeld. Vandaag laait de diskussie omtrent de toelaatbaarheid opnieuw op in Engeland. Maar er
komen veel belangen, financiële wel te verstaan, bij kijken. Een kamp voor één van
achttien (men kijkt niet op een kategorie
meer of minder wanneer die poen kunnen
opleveren) te begeven wereldtitels is altijd
goed voor tientallen en meestal zelfs voor
honderden miljoenen... Het is een geldcirkus
waar God noch gebod bestaan.
Boksers zijn geen gewone jongens. Dat is
al bij herhaling gebleken. Heel vaak veroorzaken ze meer schandalen naast dan op de
ring. Hun snel verworven rijkdom verkeert
heel dikwijls in diepe armoede. Ze zijn eigenlijk beklagenswaardige slachtoffers van
schaamteloze mediahandel. Daarom mogen
we blij en trots zijn dat onze eigen BRTN ons
sinds een jaartje trakteert op „the fight of the
night". Het heet dat deze programmatic past
in het vervullen van de kulturele opdracht.
Juich Vlaanderen juich! In naam van de
kijkcijfers is alles toegelaten. Schaamteloze
volksverlakkerij. Punt uit.

In Charleroi scheen hij inmiddels zijn anker voorgoed te hebben uitgegooid. Hij bespeelde de plaatselijke pers, een belangrijke
faktor in ,,Klein Italië", meesterlijk en ook
voorzitter Spaute stond honderd percent
achter de man tegen wie hij destijds nog had
gevoetbald. Deze keer waren het evenwel de
spelers die anders oordeelden. Ze veegden
er in de voorbije weken enkele keren opvallend hun broek aan zodat het bestuur wel
moest tussenkomen. Vandaar de schorsing
die naar het definitieve ontslag moet leiden
en vermoedelijk enkel werd ingelast om naar
een financieel vergelijk te zoeken.
Want we kunnen het niet genoeg herhalen: Heylens is geen ezel in geldzaken. Dat
is in het voetbalmilieu algemeen geweten.

Flandrien
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Kan men van sport spreken wanneer het doel is de andere k.o. te slaan? Wij
vinden van niet!
(foto VUM)
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IS ER EEN DOKTER IN DE ZAAL?
Vorige week was de bespreking van IVIeeting Venus een beetje onsamenhangend geworden, doordat de eindredakteur een beetje
ondeskundig bezig was geweest in de tekst,
gelieve Willem Sneer daar niet op aan te
kijken. En Tannhauser werd niet uitgezonden in zes talen, begrijp dat goed, enkel in
het Duits, gelipt door Glen Close met de stem
van Kiri te Kanawa.
Dit gezegd zijnde, gaan we over tot de
orde van de dag. Twee films over jongeren
voor jongeren bedoeld.

DOC HOLLYWOOD
Michael J. Fox is nu niet direkt de grootste
akteur en wij zagen meer slechte dan goeie
gilms met hem. Met Doe Hollywood ligt het
weer anders, het is geen slechte film, maar
de enige die uit de toon valt is diezelfde
Michael J. Fox en hij speelt nog wel de
hoofdrol, dokter Ben Stone, Doc Hollywood.
Het verhaal in het kort: Ben Stone is het
moe zich uit te sloven op de ongevallenafdeling van het stadshospitaal en heeft besloten
te solliciteren als plastisch chirurg in de
wereldberoemde kliniek van dokter Halberstrom (een korte maar schittererende verschijning van George Hamilton). Hij rijdt er
naartoe en raakt ergens onderweg weg van
de autoweg. Twee koeien doen hem in het
tuinhek van Judge Evans belanden (Roberts
Blossom) die hem veroordeelt tot 32 uren
dienst in het plaatselijk hospitaal van Grady.
Daar zwaait zuster Packer (Eyde Byrde is
onvergetelijk) de skepter naast dokter Hogue
(Barnard Hughes) die echer alleen wenst te
worden gestoord voor echt dringende zaken.
Hij heeft bijna iedereen in het stadje ter
wereld gebracht.
Ben Stone ontmoet daar eveneens de
aantrekkelijke chauffeur van de ambulance,
Lou (Julie Warner, waarvan we nog zullen
horen). Lou trekt regelmatig op met Hank
(Woody Harrelson, met de vierkante kin die
we kennen vanuit Cheers), die een soort
James Dean-rolletje probeert neer te zetten
en die in de loop van de film een „rebel
without a clause" wordt genoemd, de clause
omwille van het feit dat ie verzekeringsagent
is.
Een weddenschap met de burgemeester
(David Ogden Stiers zoals we hem zelden
zagen in Mash) dat hij Lou binnen de week in
bed zal krijgen brengt echter ware verliefdheid met zich mee en Ben Stone zat uiteindelijk moeten kiezen tussen plastische chirurgie en veel poen of dorpsdokter samen met
de vrouw waar ie van houdt, want zij wenst in
haar geboortedorp te blijven, samen met
haar vierjarig dochtertje uit een vorig huwelijk.

Dokter Stone (Michael J . Fox) in gesprel( met verzelceringsagent IHank (Woody
IHarrelson).

Dit soort films werd gemaakt In de dertiger
jaren met Mickey Rooney en Judy Garland,
met een jonge Gary Grant en een jonge
Katherine Hepburn en voor wie van deze
zwartwitte dingen hield is deze Doe Hollywood biezonder plezierig, ondanks Michael
J. Fox, en ondanks het bloot dat nergens
voor nodig was en de soms wat oneerbiedige
taal.

SPEELGOEDSOLDAATJES
In Toy Soldiers zitten we dadelijk in een
gruwelijke aktie. Columbiaanse drughandelaars gijzelen een rechter en wat burgers,
omwille van het feit dat de vader van de
bendeleider werd uitgeleverd aan de Amerikaanse justitie.
Een vrouw wordt uit het raam gegooid en
de rechter zal vanuit een helikopter naar
beneden worden gedonderd. Dan krijgen we
de relatieve rust van een Amerikaanse
school, waar jongens steeds jongens blijven
en allerlei deugnietstreken uithalen. We leren een stelletje ietwat ruggegraatloze jongens kennen, die te verwend zijn om te
waarderen waar ze mee bezig zijn. Een van
de jongens is de zoon van de rechter die de
Columbiaan zal moeten oordelen.
Hij wordt van de school verwijderd, maar
het Columbiaanse kommando (de moorde-
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naars van aan het begin) die de school
gijzelen weten daar niks van. Ze stellen zich
echter tevreden met de andere knapen, die
stuk voor stuk kinderen zijn van hooggeplaatsten.
Plots echter blijken de knapen niet meer
zo ruggegraatloos en lijdzaam verzet zal
uitmonden in daadwerkelijk verzet.
Daniel Petrie jr. die tekende voor deze film,
schreef ooit het scenario voor Beverly Hills
Cop, dus van aktie weet hij iets, maar Toy
Soldiers, zijn regiedebuut, vertoont nogal
wat regiefeilen. Soms wat te brutaal, zowel
wat taal als aktie betreft, maar voor de jonge
liefhebbers van het genre uiterst geschikt.
Willem Sneer

ADVERTENTIE
wij stellen U voor in exclusiviteit

0ycfurotu^
B.V.B.A Stassen-Verlinden
^Restaurateur

Traiteur

Banketaannemer,

Comberg 29 b 3790 St-Martens-Voeren lel.:041/611110
Groepen Infomneer eens naar onze arrangementen
en dagmenu's voor groepen.
•Furon: eerste vemielding van Voeren in 966.
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TELEVISIE

MAANDAG 30 SEPTEMBER
TV1

TV1

TV1

10 30 Supermachten, Rusland en de SU, 11 05
De werkzoekers, VDAB-serie, 1130 Keukenwijs; 12 00 Babel, voor migranten, 15 15 Santa Fe
Trail, film, 17 05 Space 1999, serie, 17 55
Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Schoolslag, spel,
18 40 Vlaanderen Vakantieland, toeristisch
progr, 19 20 Joker- en lottotrekking; 19 30
Nieuws.
20 00 Kwislijn
20 05 Hale & Pace, Britse humor
20 35 Jekyll en Hyde, TV-film
22 25 Kunstzaken
22 30 Sport op zaterdag
23 00 Vandaag
23 20 Prins van New York, film

09 00 Samson; 10 00 Hoshanah Rabbah, joods
feest, 11 00 De zevende dag, praatkaffee, 12 45
Sportmiddag; 13 15 Huizen kijken, info, 13 30 De
zoutprins, jeugdfilm, 15 001 voor iedereen, familieprogr , 1 7 15 Bassie en Adriaan en de schatkaart, jeugdserie, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak;
18 05 Kinderen voor kinderen festival, 19 00
Dicht bij huis, komische sene, 19 30 Nieuws,
19 45 Sportweekend.
20 30 Bunker, Vlaamse TV-film
21 35 De Pré historie, 1965
22 05 I.Q., kwis
22 30 Vandaag
22 50 Wie schrijft die blijft, literair mag

14 30 Raar bos, schooltelevisie, 15 00 Engels,
schooltelevisie, 17 30 Mooi en meedogenloos,
sene, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Alfred
Judokus Kwak; 18 30 Duupje; 18 35 Kinderen
van de Vuurberg, jeugdserie, 19 03 Buren, serie,
19 24 Mededelingen; 19 30 Nieuws.
20 00 Kwislijn
20 05 Zeg 'ns AAA, sene
20 30 TVI-Denksportkampioen, voorronde
21 20 Hercule Poirot, serie
22 00 Op de koop toe, konsumenteninfo
22 40 Vandaag
23 00 Uitzending door derden

TV 2
13 45 GP van Spanje voor F1, autorennen

TV2
20 00 Festival van Vlaanderen, koncert
VTM
15 30 Hanna Barbera, tekenfilms, 16 20 Clip
Club, verzoekklips, 16 35 Doogie Howser M.D.,
gezinsserie, 17 00 Super 50; 18 00 Nieuws; 18 05
De juiste prijs, spelprogr, 19 00 Nieuws.
19 30 Familieraad, spelprogr
20 00 Blanco, spelprogr
20 30 Predator, film
22 25 Nieuws
22 40 VTM Sport
22 55 Fright night, film
00 50 Nieuws

Ned. 1
13 00 Nieuws; 15 00 Die rotkat, film, 16 58 Achter het nieuws extra; 17 30 Nieuws; 1740 Kassa!, konsumentenprogr , 1 8 1 2 Vara's kindermenu, kinderprogramma, 19 00 Nieuws; 19 22 Lingo, woordspel.
19 54 Cassidy, minisene
20 59 Zeg 'ns AAA, sene
21 19 Het moment, mensen vertellen
22 10 Per sekonde wijzer, kwis
22 48 Achter het nieuws, aktualiteiten
23 23 Het Dame Edna satelliet spektakel, praatshow
00 14 Natuurmoment, dassen
00 25 Nieuws
Ned.

2

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 The Thundercats, tekenfilmserie, 18 00 Wie zorgt die leeft,
verzorgingssektor, 18 20 A fortunate life, jeugdserie, 19 30 Preview, film en video, 20 00 Nieuws.
20 25 Wie zorgt die leeft, aktiedag
00 00 Nieuws

VTM
12 00 Super 50; 13 00 Nieuws; 13 30 Murphy
Brown, sene, 14 00 Love Boat, serie, 14 45 Clip
Club; 15 00 Jaws II, film, 17 00 De kinderakademie;
17 50 VTM-Sport; 18 00 Nieuws; 18 05
Mimi, praatprogr , 19 00 Nieuws
19 30 Familieraad, spelprogr
20 00 Walters verjaardagsshow
21 30 Ramona, serie
22 00 Nieuws
22 20 De sportshow
23 25 Wild, wild world of animals, dok serie
23 50 Nieuws
Ned.

Ned.

3

09 00 Nieuws; 18 00 Arabische kuituur op Nederlandse podia, dok , 18 30 Sesamstraat; 18 45
Jeugdjoernaal extra; 1910 Extra kongres Partij
van de Arbeid, verslag
20 00 Ze IS weggeweest, TV-film
21 43 100 meesterwerken, dok
22 00 Nieuws
22 15 Studio sport
22 50 The boys trom Brazil, film
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09 00 De grote dikke beer vertelt; 09 30 De
scheurkalender, 09 45 Zomerplannen; 10 00
Kunstknuts, 10 10 Z Z Z, Limburg, 10 30 Freds
videohoek;
11 00 VPRO's Eldor Ado, terugblik, 12 00 Voetbal
plus, 12 45 VPRO's Eldor Ado, terugblik, 19 00
De wonder years, komische sene, 19 24 The
comic strip presents, komische reeks, 20 00
Nieuws
20 10 Jiskefet, serie
20 41 Age unknown, dramasene
21 31 Het eind dat niemand keren kan, dok
23 29 Nieuws
Ned.

Ned.

1

11 00 Omroepparochie; 13 00 Nieuws; 14 35 Ja
en amen — dwars door de bijbel; 15 05 Mensen
in nood; 15 10 Beau Brummel, film, 17 00 Professor Poopsnagle, jeugdserie, 17 30 Nieuws;
17 35 Kro Kresj, kinderprogr , 1 9 00 Nieuws
19 05 KRO's tekenfilmfestival
19 25 Father Dowling, detektiveserie
20 10 Hulp helpt! fondswervend programma
21 15 Brandpunt
21 50 Inspector Morse, serie
23 35 Nieuws

TV2
18 55 Nieuws
19 00 Schooltelevisie
19 30 Grensstad, westernsene
20 00 Uitzending door derden
21 00 Keuken-wijs, info
21 30 Nieuws
22 05 De verloofden, sene
VTM
15 30 Dallas, serie, 1615 Clip club; 16 40 Santa
Barbara, serie, 17 00 Webster, sene, 17 30 Home
and away, sene, 18 00 Nieuws; 18 05 Cijfers en
letters; 18 30 Waagstuk, spel, 19 00 Nieuws;
19 30 Rad van Fortuin.
20 00 Videodinges, gekke klips
20 30 MacGyver, serie
21 30 De vraag van 1.000.000, kwis
22 00 Nieuws
22 30 Vroemtuigen, motormag
23 00 Highway to heaven, sene
23 50 Nieuws
Ned.

1

13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 05 Kanaal 1,
middagmag , 17 03 Winnie de Pooh, animatieserie, 17 30 Ereprijs 17, kinderervanngen, 17 59
Boggle, woordspel, 18 24 NCRV Sport op 1 ,
19 24 Prettig geregeld, serie, 20 00 Nieuws.
20 26 De zomer van '45, dramaserie
21 38 Hier en nu, aktualiteiten
22 11 Skeeler Gala 1991, show
22 50 Internationaal koorfestival, reportage
23 24 Cheers, sene
23 47 Nieuws
Ned.

2

13 00 Nieuws; 15 30 The big valley, serie, 16 15
Santa Barbara, sene, 17 00 Voyager, dok sene,
17 50 Bouii, tekenfilm, 18 00 Nieuws; 18 20 Ha
die dieren, mag , 18 40 Countdown, pop, 19 15
Over mijn lijf!, 19 50 Married with children, serie
20 20 Dragnet, film
22 05 Nieuwslijn, aktualiteiten
22 30 Bodylijn man, mannenmode
23 00 RUR, praatshow
00 10 Nieuws

3

09 00 Nieuws; 11 45 Vrijheid, blijheid; 12 00 Het
Capitool, 13 05 Studio sport; 18 00 Psichoiogie
van het gezin; 18 30 Sesamstraat; 18 45 Studio
sport; 20 00 Nieuws.
20 10 Kenmerk, aktualiteiten
20 35 De Wilde Ganzen
20 37 Een held als opa, portret Frank van Dijk
21 05 Minder ziek, beter werk, dok
21 55 In Stalins armen, dok
22 00 Nieuws
22 05 Waarom ga je weg?, dok
23 00 Nieuws
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Ned.

3

08 55 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 17 25 Teleac; 18 00 Nieuws; 1815 Sesamstraat, 18 30
Jeugdjoernaal; 18 45 Het klokhuis; 19 10 Teleac; 20 00 Nieuws.
20 20 Gehoorzame centimeter, dok
21 25 Kulturele antropologie, dok
22 00 Nieuws
22 15 Studio sport journaal
22 30 NOS Laat
23 15 Geheugenkursus
23 45 Nieuws

TELEVISIE

DINSDAG 1 OKTOBER

WOENSDAG 2 OKTOBER

DONDERDAG 3 OKTOBER

TV1

TV1

TV1

14 30 Relationele opvoeding, schooltelevisie,
15 00 De Franse revolutie, schooltelevisie, 17 30
Mooi en meedogenloos; 17 55 Nieuws; 18 00 Tik
tak; 18 05 Liegebeest; 18 20 Het station, kindermag , 18 35 Elly en Jools, jeugdserie, 19 03
Buren, serie, 19 25 Mededelingen; 19 30
Nieuws.
20 00 Kwislijn
20 05 De drie wijzen, kwis
20 40 Zeker weten?, praatshow
22 00 Vreemd volk?, dok
22 30 Kunst-zaken
22 35 Vandaag
22 55 Supermachten, Rusland en de SU

15 55 Schoolslag, spel, 16 30 Samson; 17 30
Mooi en meedogenloos, serie, 17 55 Nieuws;
18 00 Tik tak; 18 05 De smurfen, tekenfilmserie,
18 30 Duupje, 18 35 De woudlopers, serie, 19 03
Buren, serie, 19 25 Mededelingen; 19 30
Nieuws.
20 00 Kwislijn
20 05 Tatort, serie
21 35 Edgard Briggs, geheimagent, serie
22 00 Over m'n lijf — Hou je staande, info
22 35 Vandaag
22 55 Azimut, legennfo
23 25 Stoppen met roken, info

14 30 Raar bos, schooltelevisie, 15 00 Engels,
schooltelevisie, 17 30 Mooi en meedogenloos,
sene, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Prikballon, kleutermag , 18 20 Duupje; 18 30 De mysterieuze Steden van Goud, tekenfilmserie, 18 55
Kom op tegen kanker-joernaai, 19 03 Buren,
serie, 19 25 Mededelingen; 19 30 Nieuws.
20 00 Kwislijn
20 05 Schwarzwaldklmik, sene
20 50 Het huis van wantrouwen, sportpraatshow
21 30 Panorama, aktualiteiten
22 25 Kunstzaken
22 30 Vandaag
22 50 Uitzendmg door derden
23 10 Huizen kijken, info

TV 2
18 55 Nieuws; 19 00 Schooltelevisie;
Grensstad, westernserie
20 00 Uitzending door derden
20 30 Belgisch accent, architektuur
21 10 Romeo en Julia, suite Prokofiev
21 30 Nieuws
22 00 Levensweg, film

19 30

VTM
15 30 Dallas, serie, 16 15 Clip club, verzoekklips,
16 40 Santa Barbara, serie, 17 00 Webster, serie,
17 30 Home and away, serie, 18 00 Nieuws;
18 05 Cijfers en letters; 18 30 Waagstuk, kwis,
19 00 Nieuws; 19 30 Rad van fortuin.
20 00 Luc, praatshow
21 00 The flying doctors, serie
22 00 Nieuws
22 30 Telefacts, nieuwsmag
23 15 Soap, serie
23 40 Nieuws
Ned. 1
10 00 Vrouw zijn, magazine, 10 50 TV-Fruitmand, muziek op verzoek, 11 15 Vier seizoenen
met Marjolein Bastin; 13 00 Nieuws; 16 00
Nieuws; 16 08 Het kleine huis op de prairie,
serie, 17 00 Kinderkrant; 17 30 Tijdsein 1 , aktualiteiten, 18 10 Broers voor het leven, jeugdserie,
18 35 Blackout, woordspel, 19 00 Op weg naar
Avonlea, dramaserie, 19 50 Even voor achten,
portret
20 00 Nieuws
20 25 Het gevecht van Elmer Jackson, TV-film
21 59 Vuilnisvat New York, dok
22 29 Nooit meer nacht, dok
22.45 Antenne: Leugen en waarheid rond Ceaucescu, dok
23.35 Mag ik 's met je praten?
00 05 Nieuws
Ned.

2

13 00 Nieuws; 17 05 De Bobobobs, tekenfilmserie, 17 31 Kmderboekenweek '91, info, 18 00
Nieuws; 18 16 Daar komen de schutters, komische serie, 18 50 Lmgo, woordspel, 19 19 Kinderen voor kinderen festival '91
20 15 Laat maar zitten, serie
20 41 Gewoon Toon, gesprekken
21 35 In voor- en tegenspoed, serie
22 03 Achter het nieuws, aktualiteiten
22 35 Wings, komische reeks
23 03 Impact: Partij in de war, dok
23 51 Museumschatten
Ned. 3
08 55 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 16 55 Teleac, 17 20 Zelf kosmetika maken, info, 18 00
Nieuws, 18 15 Sesamstraat; 18 30 Jeugdjoernaal; 18 45 Het klokhuis; 19 00 Rocky in de pijp,
portret, 19 30 Vogels kijken, natuurdok , 20 00
Nieuws.

TV 2
18 55 Nieuws; 19 00 Werk zoeken, info, 19 30
Grensstad, westernserie
20 00 Sportavond
21 30 Nieuws
22 00 Sportavond
VTM
15 30 Dallas, serie, 16 15 Clip Club, verzoekklips,
16 30 Kinderklub, kinderprogr , 1 7 00 Schuif af,
kinderprogr, 18 00 Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 Waagstuk, spel, 19 00 Nieuws.
19 30 Rad van fortuin
20 00 Drie mannen onder één dak, serie
20 30 Dierenplezier, spelprogr
21 10 Twin peaks, serie
22 00 Nieuws
22 30 VTM-Sport
23 50 Hill Street Blues, serie
00 35 Nieuws
Ned.

1

13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws, 16 07 Professor
Poopsnagle, jeugdserie, 16 35 Disneyclub, tekenfilmmagazine, 18 00 Boggle, woordspel, 18 30
Natuur in eigen land, dok , 1 9 00 Woensdagavond met Van Willigenburg, praatshow, 20 00
Nieuws.
20 27 The year of Living dangerously, film
22 25 Megabrein, kwis
23 05 Reporter, aktualiteiten
23 40 Mancuso FBI, serie
00 35 Nieuws
Ned.

2

13 00 Nieuws; 14 15 Thrill of a romance, film,
16.08 Bekijk het maar, kinderprogramma, 17 02
Santa Barbara, serie, 18 00 Nieuws; 18 2010 jaar
Platen Tiendaagse, pop-terugblik, 19 00 America's funniest home video's, gekke video's, 19 26
Natte neuzen, hondenmag
19 56 Onze Ouwe, serie
21 00 Platen Tiendaagse TV-Show
21 54 De TV-dokter
21 55 Tros aktua, aktualiteiten
22 25 Top cops, serie
23 15 Het bewogen eiland, dok
23 40 Nieuws
Ned.

3

08 55 Nieuws; 09 30 Schooltelevisie; 18 00
Nieuws; 1815 Sesamstraat, 18 30 Jeugdjoernaal; 18 45 Het Klokhuis; 19 00 Maniac Mansion,
jeugdserie, 19 21 Van gewest tot gewest; 19 54
Politieke partijen, 20 00 Nieuws.
20 20 Socutera
20 25 Studio sport
22 00 Nieuws
22 15 Studio sport joernaal
22 30 NOS laat
23 15 Studio sport
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TV 2
18 55 Nieuws; 19 00 Schooltelevisie; 19 30
Grensstad, westernserie
20 00 Tracey Ullman show, humoristische show
20 30 Moviola, filmmag
21 30 Nieuws
22 00 Afscheid van het schijnparadijs, film
VTM
15 30 Dallas, serie, 16 15 Clip club, verzoekklips,
16 40 Santa Barbara, serie, 17 00 Webster, serie,
17 30 Home and away, serie, 18 00 Nieuws;
18 05 Cijfers en letters; 18 30 Waagstuk, kwis,
19 00 Nieuws; 19 30 Rad van fortuin.
20 00 Tien om te zien, show
21 00 Dynasty, serie
22 00 Nieuws
22 30 Star, filmmag
23 15 Miami Vice, politieserie
00 00 Nieuws
Ned. 1
13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 10 Avro Service
Salon; 17 00 Studio Trappelzak, kleutermag ,
17 30 Kom op voor je recht, serie, 18 00 Boggle,
woordspel, 18 30 Wordt vervolgd, tekenfilmmag ,
19 00 Kunst en kitsch, kunstmag , 20 00 Nieuws.
20 25 Televiziering gala, uitreiking trofee's
21 28 Avro Televizier, aktualiteiten
22 08 L.A. Law, advokatenserie
22 53 Jasperina in het Concertgebouw, zang
23 45 Nieuws
Ned. 2
13 00 Nieuws; 15 30 After shool special: What if
I'm gay?, jongeren en homoseksualiteit, 1615
Santa Barbara, serie, 17 05 Sledge Hammer,
serie, 17 35 Starstreet, animatieserie, 17 50 Bouli, tekenfilmsene, 18 00 Nieuws; 18 20 B.O.O.S.,
kindennfo, 18 50 Top 40; 19 20 De Heilige Koe,
automag
19 50 Tour of Duty, serie
20 40 in de Vlaamsche Pot, komische reeks
21 10 Take off, dramaserie
21 35 Married with children, serie
22 05 Nieuwslijn
22 30 Jaloezieën, TV-bewerking toneel
23 20 Stop de persen, mediamag
23 50 The royal reporters, ironisch progr
00 20 Nieuws
Ned. 3
09 00 Nieuws, 09 30 Schooltelevisie; 18 00
Nieuws; 1815 Sesamstraat, 18 30 Jeugdjoernaal; 18 45 Het klokhuis; 19 00 Binnenland,
aktualiteiten, 19 30 Monopolie, gezinsserie, 20 00
Nieuws.
20 25 Music Hall, dramasene
21 21 De Connaisseur, kunstkwis
22 00 Nieuws
22 15 Studio Sport
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EEN FILM PER DAG

VRUDAG 4 OKTOBER
TV1
14.30 Relationele opvoeding, schooltelevisie;
15.00 De Franse revolutie, schooltelevisie; 17.30
Mooi en meedogenloos, serie; 17.55 Nieuws;
18.00 Tik tak; 18,05 Postbus X, serie; 18.30 TV 1
— top 30; 19.03 Buren, serie; 19.25 Mededelingen; 19.30 Nieuws.
20.00 Kwislijn
20.05 De wonderjaren, serie
20.30 Baraka, spelshow
21.35 Geheim van de Sahara, serie
22.30 Kunstzaken
22.35 Vandaag
22.55 Tijd Is geld, info
23.05 Een jaar in Vietnam, serie
TV 2
18.55 Nieuws; 19.00 Schooltelevisie; 19.30
Grensstad, westernserie.
20.00 Vlaanderen vakantieland, toer. Info
20.35 Kijk ultl, verl<eerstips
20.40 Het beluik, dok.
21.30 Nieuws
22.00 Première film & video, filmmag.
22.30 Binnenskamers — Mozart, l<oncert
VTM
15.30 Dallas, serie; 16.15 Clip Club, verzoekklips;
16.40 Santa Barbara, serie; 17.00 Webster, serie;
17.30 Home and away, serie; 18.00 Nieuws;
18.05 Cijfers en letters; 18.30 Waagstuk, kwis;
19.00 Nieuws; 19.30 Rad van fortuin.
20.00 Wies Andersen Show, kwis
21.00 Shattered spirits, TV-film
22.50 Nieuws
23.20 VTM-boksgala, reportage
00.20 Nieuws
Ned. 1
13.00 Nieuws; 16.00 Zicht op zee, dok.; 16.31
Alternatief spreekuur, homeopatie; 16.55 Pink
Panther, tekenfilm; 17.07 Tekentilmfestlval;
17.37 Woef, komische serie; 18.01 Boggle, woordspel; 18.30 Ja, natuurlijk extra, natuurdok.; 18.59
Dinges, spelprogr.
19.29 Ha, die pa, komische reeks
20.00 Nieuws
20.26 Ted d tête met.... Carry Tefsen
21.17 Rondom TIen, diskussieprogr.
22.03 Jessica fletcher, serie
22.51 Dokument, dok.
23.15 Miniatuur
23.20 Nieuws
Ned. 2
13.00 Nieuws; 16.00 Nieuws; 16.05 Kijk TV,
populaire wetenschappen; 16.32 Derrick, politieserie; 17.32 De wereld op een postzegel, kursus;
17.50 De ouderwinkei, kortfilm; 18.00 Nieuws;
18.20 The Teenage Hero Turtles, tekenfilmserie;
18.46 Te land, ter zee en In de lucht, amusement;
19.37 Ministars, kinderen zingen.
20.27 Bananaspllt, verborgen kamera
20.53 Tros-Kompas TV-Ster
20.58 'Allo 'Allo, serie
21.32 Dierendagspeciai, amusement
22.12 In the heat of the night, detektiveserie
23.00 Dodelijke liefde, TV-film
00.30 Nieuws
Ned. 3
08.55 Nieuws; 09.00 Schooltelevisie; 18.00
Nieuws; 18.15 Sesamstraat; 18.30 Jeugdjoernaai; 18.45 Het klokhuis; 19.00 Wat doe jij nou ?,
kwis; 19.30 Monopolie, serie; 19.54 Politieke
partijen; 20.00 Nieuws.
20.25 Het orkest, reeks over klassieke muziek

WIJ — 27 SEPTEMBER 1991

Arnold Schwarzenegger maakt jacht op een verschrikkelijk wreedaardig
monster in Predator. Zaterdag 28 september op VTIM, om 20u.30.
ZATERDAG 28 SEPTEMBER

PREDATOR
Arnold Schwarzenegger voert het bevel over een elitegroep kommando's die
met een speciale opdracht naar het Zuidamerikaanse oerwoud werd gestuurd.
Amerlk. geweldfilm van John McTlernan
uit 1987. (VTM, om 20u.30)

ZONDAG 29 SEPTEMBER

JAWS
De eerste Jaws-fllm werd een superhit
en maakte van Steven Spielberg een
topregisseur. Jeannot Szwarc verfilmde
In 1978 het vervolg. Het verhaal Is genoegzaam bekend, en het Is opnieuw
Roy Scheider die het opneemt tegen de
moordende witte haai. (VTM, om 15u.)

MAANDAG 30 SEPTEMBER

CHARIOTS
CONNECTION
Franse komische film van Jean Couturier uit 1984 met Gérard Rinaldi, Jean
Sarrus en Henri Garcin. Meneer Marcaud
stelt de Chariots voor de maandelijkse
betalingen te gaan Innen van zijn huurders... (TF1, om 20u.45)

DINSDAG 1 OKTOBER

LEVENSWEG
Parijs 1959. De hoogzwangere Claire
stuurt haar 9-jarig zoontje Louis voor een
paar weken naar een bevriend echtpaar.
Louis heeft het er niet naar zijn zin en
sluit vriendschap met de iets oudere
Martine, die hem inwijdt In haar „geheimen". Franse film van Jean-Loup Hubert

uit 1987 met Vanessa Guedj en Antoine
Hubert. (TV2, om 22u.)

WOENSDAG 2 OKTOBER

EEN JAAR VAN ALLE
GEVAREN
Australische film uit 1982 met Sigourney Weaver, Mel Gibson, Linda Hunt en
Michael Murphy. Dit politiek drama speelt
in de jaren zestig in Indonesië, toen het
verzet tegen het bewind van Soekarno
vaste vorm begon te krijgen. (Ned. 1, om
20U.27)

DONDERDAG 3 OKTOBER

AFSCHEID VAN HET
SCHUNPARADIJS
Elif, een jonge Turkse vrouw, moet
voor de moord op haar man zes jaar
brommen. Zij belandt in een voor haar
totaal onbekende wereld en probeert
kontakten te leggen met haar medegevangenen. Duitse film uit 1988 met Zuhal
Olcay en Brigitte Janner. (TV2, om 22u.)

VRIJDAG 4 OKTOBER

EDDIE COYLE'S
VRIENDEN
De ouder wordende gangster Eddie
Coyle werd op heterdaad betrapt toen hij
een ,,kleine zaak" opknapte. Hij belooft
politieman Foley tips te bezorgen i.v.m.
een wapenverkoop in ruil voor strafvermindering. Amerlk. misdaadfilm van Peter Yates uit 1973, met Robert MItchum,
Peter Boyle en Steven Keats. (BBC 1,
om 23U.15)

MENGELWERK

HERSENBREKER
OPGAVE 101
HORIZONTAAL

1 Zo'n overplaatsing houdt vooruitgang in

8.
10.
11.
12.
13.

14.

(11)
Met een deel van een viervoeter kun je
een uiterste poging doen om een kwaal
te genezen (12)
Deze benaming van een bliksem- en
donderbui houdt eigenlijk in dat ze zich
niet zal herhalen (6)
Nochtans (7)
Dat gezonken spul kun je beter weggooien dan opdrinken (7)
Losbandig samenzijn (5)
Aan de beurt om een ritje te maken (6)
't Zijn geen rijke mensen die er genoeg
van hebben om in een slee door paarden
te worden voortgetrokken (5)
Waagt z'n kans (4)
VERTIKAAL

O LOSSING
o GAVE 100

(Jubileumhersenbreker)
Horizontaal: 1. huishouden; 6. roltrap;
8. zwans; lO.sneu; 11. nakaarten; 13.
beneden peil; 15. diva; 19. mottig; 20.
derde fase; 23. geen; 24. kleinbier; 23
en 24 samen: geen klein bier; 25.
hostess; 27 rondbazuinen; 30. maan;
32. in het zand bijten; 34. ne; 36. faam;
37. vogelklauw; 38. fuziedatum; 40.
Ier; 41. Mia; 42. signalen; 44. wijkt.

1. Je kunt béter niet op zee zijn als deze
vogel zich verheft (9)
2. De plek waar iemand die met zijn tijd
geen raad weet, zijn ziel draagt (5, 2, 3)
3. Met heel weinig geluid een gractit dichtgooien (6)
4. Zo toegetakeld dat er niets meer aan te
doen is (9)

SATERDAG

SP heeft last van netelroos...

RTT-kontrakt: Col-lateraal getekend?

Vertikaal: 1. horen zeggen; 2. inpakken; 3. USA; 4. eisen; 5.kring; 7.
leugentje; 9. war, 12. Trier; 14. pad;
15. dragen; 16. vleesnat; 17. boek; 18.
geestelijke; 21. zes; 22. uitbetaald; 26.
sneeuwman; 27. ruilbeurs; 28. naheffing; 29. zwak; 31. lekkernij; 33.
droom; 35 marmot; 39. toe; 43. af.

•
Bokssport moet knokken voor
reputatie
•
Duitse neo-nazl's zijn tegen-Polen
•

Wij verwachten uw gele briefkaart
met de oplossing van opgave 102 ten
laatste dinsdag 8 oktober op de redaktle: Barrlkadenplein 12, 1000
Brussel.
Zoals we reeds aankondigden hebben we deze keer 3 briefkaarten getrokken uit de talloze korrekte inzendingen van de ekstragrote jubileumhersenbreker. De geluksvoqels zijn
deze week: dhr. Martens uit de Engelstraat 97 In 8480 Ichtegem, Koenraad en Friedel Vandenbulcke-Herbosch uit de Godshuisweg 60 In 2160
Wommelgem en Gusta Verhaegen uit
de Beuckerstraat 66 In 2018 Antwerpen.

5. De eigenschap om graag iets te willen
horen of zien, maar het dan uitsluitend
voor zichzelf te houden (12)
7. Vader of moeder (5)
9. Daarin kun je lezen hoe je met een
ladder moet omgaan (8)

Wapendossler: weldra knaleffekt
in Wetstraat

Sinatra: nog altijd Koen en
zonder Crucken

Europalia niet Port-vrij
•
AHASVERUS
„RTT-kontrakt blijft uit",
las Ahasverus
Geen woorden, maar draden!

41

Joegoslavië bestaat nog enkel
uit bestand-delen
Zet leger Moboetoe aan de
lage soldljk?
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UIT DE REGIO

OP DE
BARRIKADE

De week zat er weer eens vlug op. Alle
uren werden méér dan opgesoupeerd; gesjouwd en gebouwd op verschillende fronten.

•

Tussendoor hebben we ook enkele „eilandjes" van vreugde en stilte beleefd.
Mag ik je er 5 van beschrijven:
— In Hoeilaart, in de zware adem van het
Zoniënwoud, bekeken we de avondlijke Mozarllichtstoet die er uittrok in het kader van
de Druiven feesten. We genoten van de verstilde bloemenpracht die Jos-en-zijn-vrouw
(of liever omgekeerd!) zonder enige pretentie te kijk en te koop stelden in het Hoeilaartse Kultuurcentrum Felix Sohie (1841-1929)
— Dat is de man die hier in 1865 ooit de
eerste druivenserre der Nederlanden neerpootte. Maar ook Jan van Ruusbroec (12841381), de grote Brabantse mistikus, kan je
hier niet vergeten. En ook de Kapel van
Welriekende, het weggedeemsterde bedevaartsplaatsje van Zoniën, nu overal (met
naam!) opnieuw bekend door de morgenfiles
op de autosnelweg Brussel-Charleroi...
— In Bree-Opitter zaten we overleggend
bij elkaar in de Pollismolen. Dat is 'n pracht
van een gerestaureerde watermolen met
daarbij een pijpenmuseum — enig in ons
land. Je moet er beslist eens naartoe. Natuur, monument en vroegere ambachtelijkheid lopen er zo homogeen in mekaar over,
dat je het niet meer zou geloven. En daarbij
proefden we dan nog die écht-lekkere Limburgse vla. ,,Een eilandje dus met iets teveel
aan kaloriën"... Maar het is ook't geboortestadje van de Vlaams-nationalistische trappistenpater Paul Vandermeulen (1893-1975),
oud-fronter en oud-AKVS'er. Als kleine jongen bezochten we hem met ons' vader in de
stille Achelse abdij voor hij naar Zaïre vertrok. Met grote oren luisterde ik toen naar het
grote verhaal hoe die rijzige pater ooit naar 't
eiland Cézembre verbannen werd...

ooit de Middelnederlandse Brabantse priester-dichter Lodewijk van Velthem (12701326) onze Guldensporenslag beschreef.
— In Affligem leerden we — in millimeters
zelfs I — het verschil tussen jumbo-, Deense
en Zeeuwse, maar ook andere mosselen;
tussen getande- en ongetande zegels... De
plaatselijke postzegelklub leeft er volop én
teert! In het volgelopen ,,Sportwereld"-café
leggen we de band tussen deze postzegelfanaten en Roemeense postzegelliefhebbers.
Europa groeit tussen de jumbo's en de
postzegels! Affligem, waar ooit zoveel witte
steen werd gedolven... En waar 't Franse
imperialisme de 11e-eeuwse Benediktijnerabdij verwoestte!

•

Tussendoor voerden we vele diskussies over
de afwerking van de 3de faze; over de
wapenleveringen; over het telefoonkontraktvan-de-eeuw dat je oren er van zouden
tuiten. Met krachtige stem belijdt een tot-enmet-trouwe militant zijn angst over de realiseerbaarheid van ons programma. Sommige
anderen blijven de Vlaams-nationale ontvoogdingsstrijd herleiden tot een partisanentema. Zij beseffen niet dat je door metode
van overleg tot rechtvaardige strukturen
moet groeien. Daar is vakvaardigheid toe
nodig. Zeker als je beseft dat je éérst de 2/3e
drempel-grendel in het parlement en de 1/2
van iedere parlementaire taalgroep binnen je
overleg aan je zijde moet hebben. En alleen
daarom al ben ik fier dat de VU voor Vlaanderen (met 42 % der middelen!) het zelfbestuur
voor ondenwijs, ekonomie, leefmidden, openbare werken, verkeer enz... bekwam. Met
goeie vrienden praatten we hoe we nu vérder
kunnen bouwen. Elke Vlaamse vereniging
kan naar het noorden én naar Frans-Vlaanderen trekken om er Nederlands leven te
laten herleven. Onze grote en kleine fondsen, onze bedrijven en universiteiten...
„Nee", zegt Ugo me vanuit zijn partisanenaanvoelen, „we moeten éérst een eigen
staat hebben!". Maar hij beseft niet dat
Vlaanderen nu al een eigen verdragsrecht
verwierf en dat je daarmee volop kunt werken.

— In Langdorp, gewapend met een dikke
bloementuil, bezoeken we op een stuk-verkavelde Gijmelberg het fotografen-echtpaar
Nestoren Louiza Gérard-Huyck. Nestor is 94
jaar oud, maar een onvermoeibare prater,
die je niet — ook zijn kwieke vrouw niet! —
moet onderbreken. In 1920 hield hij met
hetzelfde vurige woord en met de even
vurige ondenwijzer Robrecht van Roosbroeck, zijn eerste meeting te Schelle, in
openlucht — want de zaal was er naar de
toenmalige mode verboden! De Gerard's
zijn blijkbaar gevluchte Fransen die zich als
hereboeren in het Haspengouwse Montenaken er bovenop werkten. En als je vader dan
(Franstalig) beroepsofficier wordt, is 't verhuizen naar 't Antwerpse vlug geblazen.
Nestor spreekt met ontroering over de vooroorlogse dienstweigering, over Berten Fermont, de subliemste onder hen die er aan ten
onder zou gaan. Hij vertelt hoe zijn broerkleermaker een kostuum knipte en maakte
voor de berooide dr. A. Borms — hoe het in
Wemmei — bij de fameuze betoging, doorstoken werd met een rijkswachtersbajonet
en vredevol hersteld door diezelfde trouwe
Baziel! Je bekijkt met grote ogen dat belangrijke foto-archief, opgebouwd tussen 1932 en
1963. Je beluistert (met dezelfde vraagtekens als Nestor) hoe het VNV de dienstweigeraars politiek los-liet en je beseft hoe
broodnodig ons vredesaktivisme blijft voor
deze tijd.

Tussendoor springt 'n ontwikkelingshelper
op 't sekretariaat binnen. Hij heeft er 11 jaar
Afrika op zitten. „Ik dank de VU", zo zegt hij,
„voor het eerst kreeg ik 'n echt, goed sociaal
statuut. Vroeger — hij is 'n cijfermand! —
kregen de overzeese ABOS-sekties 63F en
37N-kredieten toegekend. Nu staan we op
53N en 47F. Te weinig nog, maar tijdens één
VU-beleidsperiode haalden we alléén in die
sektor 16 % in met Vlaams én ernstig beheer. "

Het „binnenlands toerisme" groeide de
jongste jaren enorm. Passen we die nieuwsgierigheid-naar-onze omgeving voldoende in
bij ons afdelingsleven ?

Zo groeit Vlaanderen, demokratisch en
vrij, uit het taaie werk van iedere dag.
Willy Kuijpers,
algemeen sekretaris

HOF DE DRAECK
Groen, rust en gastronomie
in VOEREN
'n Kasteelhotel dat zijn service
volledig afstemt op een gastvrij
en culinair verblijf.
Pas heringerichte luxekamers.
Midweekarrangement: drie
overnachtingen met ontbijt en
3 viergangendiners: 4.950 B.F.
per persoon.

— In Veltem leefden we met de hele
dorpsgemeenschap mee rond de gerestaureerde 13e-eeuwse Stlaurentiustoren. De
fierheid van vele generaties, levend in Gobertinger steen, met de felheid van een
hoekig volume in een Brabants dorp, waar
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Gebruiken we de zachte waarden van dèt
unieke, bloeiende mozaïek Vlaams leven,
verankerd in een netwerk van-houden-van
en de inzet-om-den-andere, voor onze volksnationale boodschap?

Hoofstraat 6
3793 Teuven
Tel. (041) 81.10.17
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PARTIJBESTUUR

HET PARTIJBESTUUR DEELT MEE
Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur
van maandag 23 september j.l. heeft algemeen voorzitter Jaak Gabriels volgende mededelingen verspreid ten behoeve van de
pers.
Het partijbestuur van de VU Vlaamse Vrije
Demokraten heeft de politieke toestand in
ons land besproken. De VU is verheugd dat
de uitvoeringsbesluiten van de wapenwet
reeds goedgekeurd zijn in de ministerraad.
Deze KB's maken van onze wapenwet een
voorbeeld voor de wereldgemeenschap.
De VU Vlaamse Vrije Demokraten eist dat
elke dossier afzonderlijk en op zijn eigen
inhoud wordt behandeld. De koppeling tussen voor het hele land belangrijke investeringen in de telekommunikatie aan voor enkele
partikuliere bedrijven belangrijke wapenkontrakten kan niet aanvaard worden.
De VU Vlaamse Vrije Demokraten herhalen dat op basis van de nieuwe wapenwet
geen enkele kogel uitgevoerd kan worden
naar het overbewapende en explosieve Midden-Oosten. Nu instemmen met wapenleveringen naar Saoedi-Arabië kreëert een precedent dat de wapenwet volledig uitholt.
De wapenindustrie verkeert In een diepe
en strukturele krisis. De werkgelegenheid Is
op minder dan 10 jaar teruggevallen van
66.000 tot minder dan 20.000 arbeidsplaatsen. Zo zweven FN en Mecar al jaren op het
randje van het bankroet. Er is geen enkele
indikatie dat de toekomst beterschap zal
brengen. De VU Vlaamse Vrije Demokraten
deelt de bezorgdheid van al diegenen die in
de wapenindustrie werken — in Vlaanderen
en in Wallonië.

De vasthoudendheid waarmee de VU zich tegen de wapenleveringen blijft
verzetten mag op steun en waardering van de Vlaamse vredesbeweging
rekenen.
(toto R. szommer)
De VU Vlaamse Vrije Demokraten vraagt
dan ook dat de Gewesten hun verantwoordelijkheid opnemen en werk maken van de
omschakeling van de wapenindustrie naar
een vredesindustrie. De nationale regering
moet de gewesten bijstaan in het zoeken
naar Europese middelen die de omschakeling kunnen helpen financieren. Want niet
alleen in ons land, maar in heel de EG
verkeert de wapenindustrie in moeilijkheden.
Ons land kan en moet hier binnen Europa het
voortouw nemen.
De VU meent dat de jongste denkpiste
zoals die door PS-voorzitter Spitaels werd
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voorgesteld, m.n. de de fakto federalisering
van de toekenning van de wapenlicenties,
weinig zicht op een strukturele oplossing
voor het probleem biedt. Een federalisme ,,a
la carte" zal bovendien de ganse staatshervorming in een slecht daglicht plaatsen.
Tenslotte meent de VU dat, indien een dergelijke fundamenteel en politiek belangrijk
aspekt van het buitenlands beleid kan gefederaliseerd worden, de demokratische invulling van het federalisme ook niet langer mag
uitgesteld worden. Er moet dan meteen werk
gemaakt worden van de rechtstreekse verkiezing van de raden.
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KROATEN ROEPEN VLAMINGEN TE HULP
Kroatië vecht voor zijn vrijheid. Het recht
een onafhankelijl< volk te zijn in Europa. Niet
te venwonderen na zovele jaren Joegoslavisch-kommunistische diktatuur.
De Kroaten betalen een zware prijs voor
die vrijheid. Het Joegoslavische leger heeft
het vooral op de Kroatische burgerbevolking
gemunt, de Kroatische politie doet wat ze
kan maar is helemaal geen partij voor het
leger. Dorpen worden gedinamiteerd, oogsten en voedselvoorraden platgebrand, mensen zoals u en ik worden uit hun huizen
gehaald en afgeknald. Want het door Servische generaals bevolen Joegoslavische leger wil de Kroaten weg uit Kroatië. Wie niet
vlucht wordt vermoord.
Door het leger, of door Servische terroristen, Tjetniks. Lui die van sluipschutterij en
aanlagen hun ambacht maken. In naam van

,,Groot-Servië" wordt streek na streek ontvolkt. De Serviërs hebben landhonger.
Dit is geen alarmkreet voor een ver en
godvergeten land. Deze slachting gaat door
op nog geen veertien uur autorijden van onze
deur. Voor wie ooit aan de Adriatische kust
was, men schiet op die hotelier uit Rijeka die
zo vriendelijk was voor u, en de oude visser
uit Split, die u en uw kinderen trakteerde op
een boottochtje, die man is nu op de vlucht.

EUROPA PALAVERT ~
Politici bemiddelen een zoveelste bestand.
Tenwijl het schieten gewoon doorgaat. In
Zadar zal men wel maling hebben aan al dat
drukke gedoe. In deze Kroatische kuststad
zitten tweehonderdduizend vluchtelingen.

ADVERTENTIE

Deze week
in Knack Magazine
Het geld van Greenpeace
De Duitse pers neemt de milieu-organizatie Greenpeace onder
vuur. Meer commercie dan idealisme, te veel geld en te weinig
inspraak, zo luidt het. Is die beschuldiging gegrond ? Deze
week in Knack.
Een tussenstand, deze week
in Knack.

Bellen voor wapens
Aan opschudding geen
gebrek in de Wetstraat.
Vluchtelingen, boeken over
de premier, en dan
plotseling ook nog de
koppeling van het RTTkontrakt aan wapenleveringen. Een syntese,
deze week in Knack.

Film in Gent
In Gent gaat het Internationale Filmgebeuren van
start. Een overzicht van het
programma en begeleidende
interviews, deze week in
Knack.

Walter van den Broeck
In zijn aangrijpende nieuwe
boek beschrijft Walter van
den Broeck de laatste
levensjaren van zijn ouders.
Het vormt het derde deel
van een magnum opus waar
hij al tien jaar aan schrijft.

En verder:
• Red de Aarde: een
indrukwekkend milieu-boek
• Europa en buitenlands
beleid • Portret van Ayrton
Senna • De Ryder-cup golf
• Betalen met Visa
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De stad is ingesloten, niemand kan er nog
weg. Joegoslavisch gevechtsvliegtuigen mitrailleren er alles wat beweegt. En Europa
palavert voort.
De Kroaten hebben hulp nodig, geen gepraat. Medische hulp, maar ook kleding,
tenten en voedsel. De winter staat voor de
deur. De Kroaten van Zadar, uw Europese
buren, vragen hulp. Hulp uit Vlaanderen.
Omdat ook zij geloven in het Europa der
volkeren. Laat de Kroaten nu niet in de steek.

HOE HELPEN?
Het Vlaams-Kroatisch hulpfonds organiseert een inzamelaktie voor voedsel en winterkledij. Kleding waar uzelf geen bestemming meer voor hebt, kan U kwijt elke
donderdag, vrijdag of zterdag, van 16 tot 19
uur in de Keizershallen te Aalst (poort oud
gedeelte via parking Beekveldstraa). Niet
bederfbaar voedsel, ook babyvoeding, is zeker welkom. Waarom geen pakje spaghetti,
'n blik soep, een pondje bloem of suiker
méér kopen als u uit winkelen gaat? Vele
kleintjes maken ook een groot. Deze aktie
loopt tot 6 oktober.
Financiële steun: kan u steeds kwijt op
rekeningnummer 068-2131751-09, met vermelding Vlaams-Kroatisch hulpfonds. Ingezameld geld wordt gebruikt voor de aankoop
van medische goederen ten behoeve van de
direkte oorlogsslachtoffers.
Alle inlichtingen: Hilde Tas (053/77.18.95),
Dries Muyiaert (053/78.36.82) en Gaby Baetens/Karel Van Reeth (053/77.39.23).

BELEG EEN
AVOND OVER
KROATIË
In de maand augustus verbleven Karel Van Reeth en Gaby Baetens enkele
weken in het Kroatisch oorlogsgebied.
Zij draaiden er een film „Oorlog in
Kroatië".
Deze prent werd door de pers zeer
gusntig onthaald als dusdanig bij de
gebeurtenissen in Kroatië.
Beslist de moeite waard voor een
informatieavond, aangevuld met getuigenissen van Kroaten.
Belangstellenden kunnen kontakt opnemen met Beeldboek, Kol. Bourgstraat 90 te 1000 Brussel, 02/733.25.64
tijdens kantooruren.

UIT DE REGIO
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BRABANT

SEPTEMBER
27 HALLE-VILVOORDE: Arrondissementsraad
(niet op 6 september!), om 20u. in zaal Collegium,
Brusselstraat. Agenda: goedl^euring modellijst Kamer, Senaat, Provincie.
28 TERNAT: Barbecue georganiseerd door VNJTernat. Opbrengst voor toekomstig lieem. Bediening vanaf 17u. in St.Katarinakring, Rodest;dat 28.
Iedereen welkom. Info: Jurgen
Thiebaut
(053/66.64.51).
28 LINTER: Breugelavond, in feestzaal Atlas,
Drieslinter vanaf 18u. Org.: VU-Linter
28 GROOT-BIJGAARDEN: Jaarlijks .letfeest van
VU-Groot-Bijgaarden in zaal Collegluin, van 18 tot
21u. Ook op 29 september van 11u.30 tot 18u.
29 KORTENBERG: Eetfestijn van VU-Kortenberg
in het Parochiecentrum, Kloosterstraat 29, van
11U.30 tot 15u. Keuze uit pastel + sla (80 fr.),
spaghetti (160 fr.) of haantjes (2.^0 fr.). Dessert 60
fr.
OKTOBER
5 WEERDE: l\^osselrestauraTit (ook stoofvlees) in
zaal Alcazar, Domstraat te V/eerde van 11u.30 tot
22u. Org.: vu-Weerde.
5 WEMMEL: VU-eetfestijn n zaal De Nachtegaal,
naast St.Servaaskerk, vani 118u. Ook op 6/10 van
12 tot 15u. Org.: VU-Wemmel.
5 DWORP: Drankstoepersfestijn In zaal Ons Huis
te Dworp, vanaf 17u.30 en op 6/10 v-"af 1 lu.30 tot
19u. Org.: VU-Dvi^orp.
7 BRUSSEL: Geleid bezoek aan het Parlement
o.l.v. parlementslid Walter Luyten. Vertrek om 14u.
aan de ingang nr. 13 aan de Leuvenseweg. Programma: uiteenzetting over de geschiedenis van
deze staat (40 min.), filmvoorstelling (35 min.) en
rondleiding in Kamer en Senaat (40 min.). Gratis.
9 OPWIJK: Senator Luyten spreekt over de huidige
USSR-staatskrisis en de henwonnen vrijheid van de
Baltische Staten. Met eigengemaakte diareeks.
Om 20u. in Hof Ten Hemelrijck. Org.: Vorming en
Gemeenschap
12 KAMPENHOUT: 3de Witloof-festijn in zaal De
Beiaard, van 18 tot 21 u. Ook op 13/10 van 11 tot 17
uur. Org.: VU-Groot-Kampenhout.
19 LEUVEN: Een etentje in Sint-Geertrui. Menu
aan 350 fr., kindermenu 150 fr. Vanaf 20u. in zaal
Geertruihof, St.Geertrui-abdij, Half Maartstraat te
Leuven. Ook op 20/10 van 12 tot 15u. Inschrijving
en org.: VU-Heverlee, Kessel-Lo, Leuven, Wijgmaan en Wilsele (016/25.68.59).
25 AFFLIGEM: Het plaatselijk Davidsfonds richt
een Litouwse avond in. Gastspreker Walter Luyten.
Info: 03/482.11.93.

VOOR NIETNEDERLANDSTALIGEN
Huize Zwartenbroek organiseert een taalkursus:
„Nederlands voor niet-Nederlandstaligen".
In deze kursus wordt het dagelijkse taalgebruik
gestimuleerd. De kursus start op donderdag 3
oktober en gaat door in Huize Zwartenbroek, Zwartenbroekstraat 127 te 1750 Lennik. Bijdrage: 1000
fr.
De kursus is een bijdrage tot het bijscholen van
Nederlandsonkundigen die bij ons wonen om aldus
hun integratie in Vlaams-Brabant te bevorderen.

OPWIJK VRAAGT WATERZUIVERINGSPLAN
Vorige week donderdag stelde de Vlaamse Kring
Opwijk op een perskonferentie haar rijk geïllustreerde brochure over ,,de waterproblematiek in
Opwijk, Mazenzele, Droeshout, Nijverseel" aan de
pers voor.
Inhoudelijk is het werk gebaseerd op eigen
veldwerk en gegevens uit de openbare diensten. Ze
belicht ondermeer de mestverzadigingsgraad van
de Opwijkse landbouw welke tamelijk laag is.
Verder blijken er op de 41 Opwijkse ondernemingen negenentwintig niet over een lozingsvergunning te beschikken. Over het ganse grondgebied
zorgen 155 lozingspunten van afvalwater voor
zware vervuiling van de Stampbeek, Regenwortelbeek, Puttebeek, Kluisbeek, Nijverseelbeek, Lange
gracht, Asbeek en Brabantsebeek.
Vlaamse Kring voorzitter Johan Deleu heeft samen met co-auteur Pieter Van den Broeck een
zespuntenplan uitgewerkt om op gemeentelijk vlak

dit afvalwaterprobleem aan te pakken:
1. Sensibilisatieprogramma
2. Afvalwaterdienst
3. Containerpark
4. Milieupolitie
5. Gescheiden rioolstelsel (regenwater en afvalwater apart)
6. 4 Rietvelden die het afvalwater zuiveren (Mazenzele, Klei, Centrum en Nijverseel).
Deze stevig gedokumenteerde milieunota is voor
100 fr. te koop in alle Opwijkse en Mazenzeelse
krantenwinkels en tevens bij Johan Deleu, Broekstraat 93 en Pieter Van Den Broeck, Kapelleweg 16
te 1745 Opwijk.
Deze nota, die als een voorbeeld kan dienen voor
andere gemeenten en steden, raden wij onze
lezers ten zeerste aan.

DE TOEKOMST VAN GAASBEEK
Vorming en Gemeenschap organiseert op zaterdag 12 oktober a.s. een studienamiddag met als
tema: Toerisme in Brabant en Gaasbeek.
Een uitgelezen panel zal een poging doen om op
volgende prangende vragen een antwoord te geven:
— Is het Kasteel van Gaasbeek nu al dan niet
open?
— Is het waar dat er onvoldoende personeel is?
— Waarom protesteren bezoekers en restauranthouders tegen de veelvuldige sluitingen van het
kasteel ?
De studienamiddag begint om 13u.30 en gaat
door in het Kasteel van Gaasbeek, Groenstraat 12
te 1750 Gaasbeek (in de hoop dat het open is!)

PROGRAMMA
13U.30: Onthaal met koffie.
14u.: Voorstelling Toeristische Federatie van de

Provincie Brabant door B. Van Kerckhove.
14U.20: Voorstelling VW Zuid-West Brabant
door M. Franssens.
14U.40: Uitstraling Kasteel van Gaasbeek door
konservator H. Vandormael.
15u.: Toelichting Dossier kulturele Infrastruktuur
voor Kasteel van Gaasbeek met medewerker kabinet minister Dewael.
15u.30-16u.: Pauze met koffie.
16u.: Panelgesprek met vertegenwoordigers van
de 4 politieke partijen: E. Van Vaerenbergh (VU), F.
Dielens (SP), G. Cardoen (CVP) en J. Bascour
(PW). Vraagstelling vanuit het publiek.
Deelnameprijs: 100 fr. Inschrijving op rekeningnummer 979-4729165-32 van Vorming en Gemeenschap vzw, Zwartenbroekstraat 127 te 1750 Lennik,
met vermelding: Studienamiddag Toerisme in Brabant en Gaasbeek.
Meer info: 02/532.14.41. Vragen naar Brigitte
Severs.

VUJO-KUL
WEER DAAR

PROFICIAT MIEL
EN JEANNE

Met een nieuw universitair akademiejaar voor de
deur, beginnen de Volksuniejongeren van de Katolieke Universiteit Leuven aan hun vijftiende werkjaar. Ook dit jaar zal weer gevuld worden met het
organizeren van debatten, het uitdelen van pamfletten en het organizeren van akties. Graag roepen
wij dan ook alle jongeren op, die interesse betonen
voor onze akties, kontakt te nemen met: Jan Siffert,
Vaartstraat 19; Elke Ballon, Ravenstraat 34 of
Jeroen De Smet, Parkstraat 98, Allen te Leuven
(tel. 016/25.93.94).

Op 27 september 1991 zijn Miei Uyttenhoven en
zijn Jeanne 50 jaar getrouwd.
Alvast een oprechte proficiat vanwege hel afdelingsbestuur van Buizingen voor dit jubileum en
vooral ook voor de jarenlange inzet voor de Vlaamse beweging en voor de Volksunie.

ZOEKERTJE

Met dank voor de medewerking.
Op vrijdag 18 oktober om 20u.30 in Kapellekeshoef te Tongerlo-Westerio spreekt Toon Van Dijck,
oud-leider van de Germaanse SS-Vlaanderen over
,,De vergeldingsakties in het België van Wereldoorlog I I " . De avond is een organisatie van St.Maartensfonds Kempen/Limburg.
(meegedeeld)

Men zegge het voort!
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Eric De Greet
VU-Bulzingen

— GEZOCHT — 23-jarige jongedame met diploma
Kandidatuur in de Rechten en Graduaat in de
fiskale wetenschappen, Franse handelskorrespondentie en N/F daktilografie, zoekt passende aanvangsbetrekking in omgeving van de hoofdstad of
gemakkelijk met openbaar vervoer te bereiken
omgeving. Voor inlichtingen zichwenden tot senator dr. J. Valkeniers, tel. 02/569.16.04.
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28 BOECHOUT: Leeuwenbal in het Gildenhuis. DJ
Frans Van Leeuwen. Deuren 20u.30. Inkom 150 fr.,
w k 120 fr. Org.: VU-Boechout-Vremde.
28 LAAKDAL: Senator Rob Geeraerts nodigt uit op
VU-bal in zaal Lambertus te Eindhout.
29 MOL: Natuurwandeling Nethepad te Kasterlee.
Bijeenkomst aan lokaal Malpertuus, Turnhoutsebaan 15 te Mol om 14u. Org.: VVVG-Mol.
OKTOBER
3 EKEREN: Lunchgesprek met Erik Antonis over
„Antwerpen, kulturele hoofdstad van Europa
1993". Om 12U.30 in de salons van het Hof Ter
Delft, Laar 42. Deelename 1.500 fr. Inschrijving en
org.: Coremanskring Antwerpen.
4 MOL: start kooklessen voor mannen. Org.:
VVVG-Mol. Info: 014/31.46.06.
5 KONINGSHOOIKT: VU-Ledenfeest met gastoptreden van de Heikneuters uit Berlaar-Heikant.
Herman Candries spreekt over,, Vlaanderen groeit,
en de Staatshervorming". Om 20u. in zaal Koningshof.
6 BERLAAR: Daguitstap ,,ln het spoor van Graaf
Egmont" o.l.v. historikus en senator Luyten. Met
bezoeken aan historische plaatsen te Zottegem
(stadhuis en Egmontkasteel) en Oudenaarde (Huis
de Lalaing), inschrijvingen via 03/482.11.93 en
482.32.69 (René Verbeylen).
6 MERKSEM: lOu.: in St.Bartholomeuskerk: herdenkingsmis van de overleden schepen Lieven
Kalingart. Alle VU-leden van Merksem zeker op
post!
6 WILRIJK: Museum van Schone Kunsten, Leopold De Waelplaats, Antwerpen-Zuid om 10u.:
gelelde wandeling door de wijk Zuid. Duur 2,5 uur.
Motto: kuituren als buren. Prijs 200 fr. Liefst
inschrijven (03/828.87.22). Org.: VU-Wilrijk.
7 LIER: Maandelijks spreekuur (iedere 1ste maandagavond v.d. maand) met senator Walter Luyten.
Van 18U.30 tot 19u.30 in VNC Berlarij 80.
8 BERCHEM: Spreekbeurt door Walter Luyten over
de aktuele toestand in Rusland en de Baltische
staten + vragen en gedachtenwisseling. Om 20u.
in Alpheusdal.
10 WOMMELGEM: Kleinkunstavond met Jef Burm
in zaal Keizershof, Dasstraat 24. Aanvang: 20u.,
inkom 200 fr., leden K.Kring 150 fr. Inkomkaarten:
Ward Herbosch (353.68.94). Org.:K.Kring Jan Puimège.10 DEURNE: rondrit doorheen de Vlaamse Ardennen. Org. VVVG-Deurne, info: 03/236.86.26.
11 SCHOTEN: Noten in Schoten. Koortreffen
m.m.v. 7 Schotense koren en met samenzang o.l.v.
Gust Teugels. In zaal Forum, om 20u. Inkom 50 fr.
Org.: FVV-Schoten (645.86.50 - 645.40.61).
12 HULSHOUT: Mosselbal in zaal Centrum te
Houtvenne (Hulshout). Org.: VU-Houtvenne.
13 BERLAAR: Revue met zang, humor en dans
van de Zingende Heikneuters om 19u. Prijs:220fr.,
en 60+ 200 fr. Alg. leiding: Frans Hendrickx,
St.Rumoldusstraat 13, tel. 015/24.17.82.
14 HEIDE: Om 20u. in De Raaf, Withoeflei: Mireille
Cottenjé komt spreken over haar ,,Reiservaringen". Org.: FVV-Kalmthout.
15 MORTSEL: voordracht ,,De belevenissen en
ervaringen van een toneelakteur". Org.: VVVGMortsel (03/449.68.48).
17 BERCHEM: Bezoek aan poppenschouwburg
Van
Campen.
Org.:
VVVG-Berchem
(03/321.75.95).
18 HEIST O/D BERG: Vanaf 19u. Eet-, Praat- en
Dansavond in Parochiezaal Heist-statie. Kaarten
aan 250 fr. (jongeren 150 fr.) via bestuursleden
Dieltiens (22.35.08), Van Esbroeck (24.65.98),
Croonen (24.63.73) en Van Dijck (24.80.86).
19 MEERHOUT: Vlaams Bal in zaal Centrum te
Meerhout-Gestel.
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Gudrun en Bart glunderend en fier bij hun winnende bloemenwctgen. Even fier (v.l.n.r.)
grootvader OCMW- en provincieraadslid Ward Herboscli, VU-S'hepen te Borsbeel( en
provincieraadslid Jef Denil en VU-schepen te Wommeigem Jos Ceulemans. De wagen
voerde in vier talen Nooit meer oorlog, de Leeuw en PAX.

30STE KLEINE BLOEMENSTOE
IN WOMMELGEM
Het was voor iedereen duidelijk dat het grootste
gedeelte van de 34 deelnemende bloemenwagentjes niet zonder hulp van ouders of grootouders
door de Wommelgemse straten zouden hobbelen.
Niettegenstaande blijft de,,kleine bloemenstoet"
van Wommeigem een kinderfestijn. Na de vele
prachtige zomerdagen kon het dreigende regenweder een entoesiaste menigte en de kinderpret niet
bederven. In deze jubileumstoet ging de meeste
aandacht in uitwerking naar het 30-jarig bestaan.
Nochtans vierde de kinderfantasie opnieuw hoogtij.
Bij de Herboschkens (kleinkinderen) was het daarentegen bittere ernst.
Op de jongste IJzerbedevaart, waar ze met 8 van
de 12 aanwezig waren, werd de vraag gesteld om
voor de Kleine Bloemenstoet het IJzerkruis te
maken. Wij hebben daar met hart en ziel aan
geholpen. Dat er tijdens het bekend maken door de
jury van het behalen van de 1ste prijs een wild
gejuich opging was begrijpelijk.
,,Een prachtige tot in de puntjes verzorgde IJzertoren, een pleidooi voor vrede", schreef Gazet van
Antwerpen.
Met nog een derde plaats in de A.kategorie, met
de wagen ,,Kom op tegen Kanker", en een vierde
plaats in de Creeks met ,,Mijn surfplank", kon 's
avonds het familiefeest beginnen. Een pracht aan
prijzen was de beloning voor ,,het steken" van
duizenden dalia's.

DIENSTBETOON
MINISTER SCHILTZ
Dienstbetoon vice-eerste minister Hugo Schiltz:
elke maandag van 16 tot 18u.30 in VU-sekretariaat
te Antwerpen, J. Liesstraat 2 (hoek Amerikalei) of
op het tel. nr. 02/237.93.11.

Ook de stichter van de Kleine Bloemenstoet, dhr.
De Waelder, kreeg vorm en gestalte als reus en
stapte waardig vanuit zijn geboortehuis bij de
Herboschkens zijn gezellin Amelie uit Broechem
tegemoet, zij openden de stoet. Proficiat aan het
bestuur en... Verder doen. Pastoor De Vadder
droeg uiteraard nog zijn lang kleed.
Ward Herbosch.

UITSLAG
Kategorie A: ^. Pinokkio, De Snoepertjes 560
punten en prijs van het publiek, 2. Een kat voor de
vogel!. Geert en Jeroen 542 punten, 3. Kom op
tegen kanker. Kleinkinderen Herboschkens 540
punten.
Kategorie S: 1. Vrede, De Herboschkens 549
punten, 2. Is dit nu onze burgemeester, Jeroen en
Eva 547 punten en prijs van het publiek, 3. Blubblub, Jill en Mikel Woodburn 512 punten.
Kategorie C: 1. 't Zal een feest worden, Kristof
Van Nuffelen 564 punten en prijs van het publiek, 2.
Gelukkige verjaardag, Philippe en Frank 555 punten, 3. Wigwam, kleinkinderen De Cnodder 534
punten.

Kostuums naar maat
HERENKLEDING

rmees
Steenhouwersvest, 52
ANTWERPEN

UIT DE REGIO

SEPTEMBER
28 LINTER: Breugelavond, in feestzaal Atld
Drieslinter vanaf 18u. Org.: VU-Linter.
29 GENK: Daguitstap naar Vlaamse Ardennen.
Org.: WVG-Genk (011/35.88.79).
OKTOBER
7 GENK: Seniorenweek tot 11/10. Org.: W V G Genk l.s.m. Seniorenraad. Info 011/35.88.79.
9 HAMONT: Bezoek aan kaarsenfabriek Spaas.
Org.: VVVG-Neerpelt-Overpelt (011/64.71.04).

ZOEKERTJE
— GEZOCHT — 28-jarige jongedame met A2diploma publicitaire grafiek en diploma daktilografie zoekt na verscfiillende tijdelijke opdracfiten
betrekking in Brussel of ten Zuidwesten van Brussel. Voor inlicfitingen zich wenden tot dr. J. Valkeniers, senator, tel. 569.16.04.
— GEZOCHT - Wie beschikt over een LP, CD of
kassette met het lied: Onze Lieve Vrouw van
Vlaanderen?
Kontakteer
K.
Pauli, tel.
02/237.93.11.
ADVERTENTIE

AA TekstieWnikkeril
Levering van vlaggen,
banieren, masten
en toebehoren.
Spijker 86
2190 ESSEN
Tel. 03/667.29.73 Fax. 667.55.31

OPRICHTING
FONDS-KUSTERS
GEVRAAGD
Rekem beleefde op 14 september j.l. een onvergetelijke dag met de deugddoende, stemmige en
sfeervolle herdenking van Frans Kusters.
Frans Kusters, een veelbelovende jonge man en
onderwijzer werd op 9 januari 1891 te Rekem
geboren. Hij trok in 1914 ais vrijwilliger naar het
IJzerfront, de oproep van koning Albert indachtig
,,Vlamingen, gedenk de slag der gulden sporen!".
Uit zijn geschriften blijkt duidelijk dat Kusters optrok als Belgisch soldaat en door de frontervaringen
uitgroeide tot een overtuigd Vlaming. Toen hij op 25
augustus 1917 in het hospitaal te Hoogstade bezweek aan een kogel die hem trof bij het verzorgen
van een gewonde, waren zijn laatste woorden: ,,lk
sterf voor Vlaanderens ideaal!".

Berg 17 - B 3790 St. Martens-Voeren
Tel 041/81.09.08 - 041/81.09.29
Gastronomie in een groene oase
Diverse forel spec, en streekgerechten
Marktverse produkten
Groepsarrangementen
Prachtig uitzicht op de Voervallei
Gezellige taverne, groot terras, openluchtzwembad, kinderspeeltuin, petanquebanen
en grote parking.
Voor uw groepsreizen naar de Voerstreek
met geleid bezoek aan de forellenkwekerij
kontakteer ons. Speciale groepsmenu's.

FRANS

KUSTERS

CRESCENDO
De eucharistieviering in de parochiekerk werd
bijgewoond door meer dan 300 trouwe Vlamingen.
Het werd een sfeervolle viering met aangepaste
teksten en een homilie door pater Christoffels die
een beeld ophing van Frans Kusters als Vlaming en
kristen en strijder voor de vrede. Tien priesters uit
Rekem afkomstig maar overal in Vlaanderen woonachtig, gingen voor in de viering. Het zangkoor
Crescendo uit Rekem zong prachtige Vlaamse
liederen. Voor het altaar stond de foto van Frans
Kusters opgesteld. Bij het buitengaan werd een
gedachtenisprentje overhandigd. Ontroerend was
het ,,Heer, laat het Prinsenvolk der oude Nederlanden" als slotlied en boodschap!
Voor de kerk op het plein wachtte de fanfare
St.Cecilia de aanwezigen op en op de tonen van
een vrolijke mars stapten zij naar de ingang van de
biblioteek waar op het grasplein het monument
werd opgericht. Over de herdenkingsplaats hing de
oude vlag van Rekem. Voorzitter W. Rosiers heette
iedereen welkom en verzorgde de bindteksten.
Burgemeester Vangronsveld uit Lanaken (Rekem
is een deelgemeente van Lanaken) belichtte de
figuur van Frans Kusters en met hem alle gesneuvelden uit beide wereldoorlogen. Jan Housen uit
Genk zong een ontroerend ,,Vaarwel mijn broeder".

HOTEL - RESTAURANT

axtino

K>! 7,;u.iGe8 <;::i>ACHrnxis

De onthulling van het kleine monument door de
burgemeester en minister Johan Sauwens lokte
spontaan applaus uit bij de meer dan 500 aanwezigen. Vreugdevol en spontaan was het moment toen
de nog oudste in leven aanvenwant van Frans
Kusters, een kranige man van meer dan 90 jaar,
mee op de foto mocht tussen de burgemeester en
de minister voor de gedenkplaat van Frans Kusters.
Dit alles werd besloten met het Limburgs volkslied
en de Vlaamse Leeuw.
De herdenkingszitting in het Ontmoetingscentrum werd een hoogtepunt. De kleine tentoonstelling, een evokatie van het Frontleven 14-18, kende
heel wat belangstelling.

FONOS KUSTERS
W. Rosiers zette uiteen hoe deze herdenking
ontstond en verder uitgebouwd werd. Het IJzerbedevaartkomitee-gewest Maaseik ligt aan de basis
van deze herdenking. De Familie Kusters, het
Davidsfonds-IJzerbedevaartkomitee-VOS
gouw
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Limburg en VTB-VAB steunden dit initiatief. Ook
het gemeentebestuur van Lanaken sloot zich aan
evenals het ADVN voor de inzage van dokumenten
over Frans Kusters.
Pater Donaat Snijders schetste in een notedop
de edele figuur van Frans Kusters. Inspekteur Jaak
Cuppens gaf een beeld van Kusters als onderwijzer
en opvoeder. De idealist Frans Kusters was nauw
verbonden met zijn volk, zijn inzet aan het front is
het logisch gevolg van zijn sociale bewogenheid.
Jaak Cuppens richtte een oproep tot alle aanwezigen om een ,,Fonds Frans Kusters" op te richten in
de schoot van het ADVN te Antwerpen, opdat niets
zou verloren gaan!
De voorzitter van het IJzerbedevaartkomitee Lionel Vandenberghe schetste Kusters alsvoorbeeld
voor de jeugd van vandaag.
,,100 jaar Frans Kusters" werd een volkse hulde
van gans Rekem, Limburg en Vlaanderen aan deze
eenvoudige volksjongen. De herinnering leeft verder in een monument en een boek over zijn leven!

ONVERZOENLIJK?
Blijkbaar was de herdenking teveel voor
enkele ,,onverzoenlijken die de grieven uit
het verleden niet kunnen en willen vergeten!
Er bestaat nochtans een grondwettelijk recht
tot organiseren en vergaderen, zonder de
inmenging van derden!
Vandaar de aanwezigheid van politie op de
viering, kwestie van te voorkomen. Een terechte beslissing van de burgemeester van
Lanaken!
Pogingen om tot een gesprek te komen
met deze kleine groep onverzoenlijken bleek
onmogelijk. Leden van de familie Kusters en
van het Herdenkingskomitee werden door
Bemong en co zwaar en op een laag-bij-degrondse manier beledigd en diep vernederd.
In dezelfde laag-bij-de-grondse stijl werd een
pamflet opgesteld — getekend Bemong —
en huis aan huis verspreid m Rekem, in de
week voor 14 september.
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UIT DE REGIO

OOST-VLAANDEREN
SEPTEMBER
OKTOBER
6 ZWALM. rondrit met eigen wagens door de
streek o I v Walter Luyten, VU-senator Stopplaatsen voorzien bij belangrijke historische monumenten Verzameling om 13u in de Zwalmmolen,
tegenover landbouwmuseum Einde om 18u te
Oudenaarde na geleid bezoek aan het Huis de
Lalaing
6 GENT: Jaarlijks ledenfeest in Parochiehuis
StColeta Ottergemsestwg 130, 9000 Gent Vanaf
12u Noors Visbuffet (380 fr p p ) of kinderschotel
(200 fr) Om 14u30 prijsuitreiking deelnemers
wandelzoektocht Inschrijven voor 30/9 bij R Roels
(091/22 722 37) Org VU-Gent-St Pieters
13 GIJZEGEM: Steakfestijn van VU-Gijzegem Van
11u 30 tot 15u in feestzaal De Uil, Stationsstraat
62 Steakmenu300fr .kindermenu 170 fr Aperitief
aangeboden door Mieke Blommaert-De Schepper
17 AALTER Senator Luyten spreekt over zijn
reizen naar de Baltische staten Met dia's In het
Kultureel Centrum, Stationsstraat 47 Org Goossenaertskring (091/74 59 38)
19 SINT-GILLIS Volksuniebal in aanwezigheid
van minister Johan Sauwens In zaal Kat, Kring 58,
om 20u 30 Inkom 100 fr
19 DENDERLEEUW: Groot jaarlijks eetfestijn in
zaal Breughel Dorp Denderleeuw Kabeljauw met
Normandische saus of steak (verschillende sausen) Vanaf 18u Ook op 20/10 van 11u 30 tot 15u
Org VU-Denderleeuw-Welle-lddergem
19 MOORSEL Steakfestijn van VU-arr Aalst In
Feestzaal De Snip, Beugemstraat 9 te Moorsel,
vanaf 18u OOk op 20/10 van 11u30 tot 15u
Steakmenu 300 fr Kindermenu vol-au-vent 200 fr

ROUW IN
SCHOONAARDE
In amper twee weken tijd is de plaatselijke VUafdeling twee overtuigde leden armer geworden
Frans Galle overleed op 95-jarige leeftijd Hij was
dertig jaar onafgebroken lid Net als zijn eerder
overleden zoon Simon was hij slachtoffer van de
Vlaamshatende repressie
Ook LOUIS Roels is ons ontvallen Hij was diep
kristelijk, Vlaams en sociaal voelend in woord maar
vooral en onophoudelijk in daad Totaal wars van
elke groot- of drukdoenerij
De afdeling wil langs deze weg nogmaals zijn
welgemeend medeleven betuigen Wij zijn twee
goede mensen armer maar twee voorbeelden rijker
geworden
H.V.d. Abbeele

JAN DE MOOR ZEGT GENTS OCMW
VAARWEL
Ons raadslid in het Gentse OCMW Jan De Moor
geeft er de brui aan Jan is was 1983 OCMWraadslid in de Gentse fusie, maar daarvoor maakte
hij reeds als gemeenteraadslid van Gentbrugge het
leven van burgemeester Van Belle zuur Jan De
Moor vestigde zich een stevige reputatie als dwarsligger, openbaar aanklager en speurneus Bij
vriend en vijand stond hij bekend als een man die
steeds op zoek was naar het kleine en grote
machtsmisbruik binnen het Gentse OCMW Niet
nodig om u te vertellen dat de leden van de
meerderheid maar wat blij zijn met het ontslag van
het meest gevreesde oppositielid i

het zou dan misschien even slecht zijn Men is
eenvoudig met in staat dat bedrijf goed te managen " Om u een idee van de penibele toestand van
het Gentse OCMW te geven het tekort van het
OCMW zal veel hoger oplopen dan venwacht, liefst
123 miljoen meer dan voorzien'

ASOCIAAL

OPVOLGER

Jan De Moor wil zijn tweede termijn met uitzitten
omdat het hem allemaal teveel wordt Eenerzijds
vindt hij van zichzelf dat hij totaal aan het afstompen IS „Ik kan over mets anders meer praten, ik
ben met mets anders meer bezig (dan het OCMW)
Ik ben in twee jaar met meer naar een koncert
geweest", en anderzijds is hij zijn geloof m het
OCMW verloren „Ik begin te geloven dat het
OCMW beter een stadsdienst zou worden, maar

Jan De Moor zal in de Gentse OCMW-raad
opgevolgd worden door Anna De Keuckelaere uit
Sint-Denijs-Westrem Zij werd m Gent geboren op
28 juni 1952, studeerde rechten aan de RUG en is
sinds 1975 advokate aan de balie in Gent Anna is
getrouwd en moeder van een zoon en een dochter
Sinds 1988 is ze voorzitter van de VU-afdeling van
Sint-Denijs/Afsnee
(ts)

ROUW IN HET WAASLAND
Te Temse is op 19 september mejuffrouw Martha
Mans overleden, zij was geboren te Bazel op 8
november 1905 Martha Mans was een trouw VUlid, maar maakte zich ook verdienstelijk in het
Vlaams Verbond voor Gepensioneerden en als lid
van de heemkundige knng Wissekerke
De plechtige uitvaart heeft plaats in de parochiekerk St -Pieter te Bazel op zaterdag 28 september
om 11 u 45

25 JAAR VU-DEINZE
VU-Deinze bestaat 25 jaar en dat wordt groots
gevierd met jubileumfeesten op 27, 28 en 29
september a s

In de Groene Poort
Sedert een halve eeuw het Vlaamse
trefpunt in het Pajottenland
Streekbieren, boterhammen, spaghetti
en IJS
Terras speeltuin vergaderzaal
Uitbaters Herman Neukermans en
Anita Sorgeloos.
Dinsdag gesloten
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Te St -Niklaas overleed op 20 september mevrouw Elisabeth De Cock, echtgenote van Joris
Maes en moeder van Nelly Maes De afgestorvene
werd op 16 december 1914 te Sinaai geboren
De plechtige eucharistievienng en uitvaart hadden gisteren donderdag plaats te Sinaai
De redaktie van ons weekblad biedt de families
namens alle lezers deelneming m de rouw aan

LITERAIRE
WANDELING
FILIP DE PILLECYN

Hier het programma
Vrijdag 27 september vanaf 19u 30
Negende familiefeest in zaal Volkskring Eregasten zijn medestichter Omer Van Den Kerckhove en
nationaal voorzitter Jaak Gabriels Eetmaal met
romantische muziek en gezellicht samen zijn Kost
prijs 500 fr Vanaf 22u 30 iedereen welkom Inschrijven bij Herman Maes (091/86 24 53), Maunts
Onderbeke (091/80 02 14) of Arsèle Rowaert
(091/82 68 50) Liefst vooraf betalen op nr 4427588611-40 van VU Deinze

Café
Dorp 3 1 , GOOIK
Tel. 02/532.10.21.

Toch houdt Jan De Moor als afscheid nog een
eksplosieve persbabbel in petto Hij zal zijn jarenlange ervaring als OCMW-raadslid publiek bekend
maken en als klap op de vuurpijl met nog een
laatste serie bewijzen van slecht beheer op de
proppen komen „En dan laat ik het over aan
anderen " zo besluit Jan De Moor

Op zaterdag 28 september a s heeft een literaire
wandeling plaats m het land van Filip de Pillecyn
Verzamelplaats parking restaurant Scheldeoord Drie Goten te Hamme om 14u
Hoe te bereiken' Autosnelweg Gent-Antwerpen
afrit Hamme richting Hamme voor centrum nchting Dne Goten (witte wegwijzers) achter restaurant Drie Goten parking Schelde-oord
De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur en
kan met gans het gezin gemaakt worden Kinder
wagentje geen probleem
Einde van de landelijke ontmoeting om 17u

ZOEKERTJE
— GEZOCHT — 28-jange jongeman met diploma
A2 Moderne Talen en A1 Sekretanaat Moderne
Talen, kennis daktilografie en handelskorrespon
dentie basiskennis boekhouden mformatika en
sociaal recht en met komputerervanng met loop
baan in personeelsdienst en produktieleiding
zoekt passende betrekking m de hoofdstad of ter
Zuidwesten ervan Voor inlichtingen zich wender
tot senator dr J Valkeniers, tel 02 56916 04
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ZOEKERTJE
— GEZOCHT — 35-jarige dame met diploma
middelbaar onderwijs en curriculum in sekretariaatswerk bij verschillende bedrijven zoekt betrek
king in de hoofdstad of en Zuid westen van Brussel
Voor inlichtingen senator dr J Valkeniers
(02/569 16 04)

UIT DE REGIO

WEST-VLMNDEREN
SEPTEMBER
30 lEPER: Bezoek met VV-leper aan Leon Lambert, Kalvaart 15 (gewezen schoenmaker en knutselaar), om 14u
OKTOBER
8 LEOEGEM: Om 14u Minister Johan Sauwens m
Old Bailey, Kerkplein Sint-Eloois-Winkel t g v 25
jaar VU
9 ROESELARE Vianajo neemt deel aan de landelijke tekenwedstrijd van neutrale mutualiteitsverbonden Alle jongeren -16 jaar kunnen komen
tekenen om 14u , in de H Verneststraat 4 Meebrengen potlood, gom, stiften en schildergenef
18 WEVELGEM Tweede tekstielkaarting in Trefpunt De Handboog, Kortrijkstraat 155, vanaf 18u
Ook op 19/10 vanaf 17u en op 20/10 vanaf 9u en
vanaf 17u Inleg 30 fr Tombola voor met-kaarters
Org VU-Wevelgem
20 ZWEVEGEM: VU-ledenfeest met middagmaal
en gastspreker Walter Luyten over „Vlaamse Beweging een blijvende opdracht" Inschrijvingen en
info Enwin Bossuys, Ommegangstraat 45 en Enk
Maes

ZOEKERTJE
— GEZOCHT — Pas afgestudeerde licentiaat vertaler Engels-Spaans-Nederlands, zoekt zo vlug mogelijk werk Voor inlichtingen staatssekretaris Vic
Anciaux, tel 646 33 50, toestel 22
— GEZOCHT — 28-jarige gehuwde dame met A2diploma sekretariaat-talen, grondige kennis Nederlands en Frans en vlotte kennis Duits en Engels,
met deeltijdse ervanngen m financiële bedrijven,
zoekt passende betrekking in het Brusselse of ten
Zuidwesten van Brussel Voor inlichtingen zich
wenden tot senator dr J Valkeniers, tel
02/56916 04

KEUKENS-SANITAIR
VERWARMING
VAN DER CRUYS
A s s e s t e e n w e g 240, TERNAT
Tel. 582.29.15
Toonzaal alle dagen open
van 9-19 u Zondag gesloten

25JAAR VU-LEDEGEM
In 1966 werd te Ledegem onder impuls van
vooral wijlen Henri Vandenberghe een Volksunieafdeling gestart
In die lange periode is de afdeling verder gegroeid tot eén van de grootste van Roeselare-Tielt
Ongetwijfeld was de verkiezing m 1981 van Firmin
Debusseré tot senator het hoogtepunt
Om dit jubileum te vieren is er geen etentje maar
wel komt gemeenschapsminister Johan Sauwens
op bezoek bij de afdeling en dit op dinsdag 8
oktober om 14 uur in ,,Old Bailey", op het kerkplein
te Sint-Eloois-Winkel

HIJ zal er samen met vele plaatselijke VU-leden,
mandatarissen, senator Patrick Allewaert, WMvoorzitter Geert Bourgeois en volksvertegenwoordiger Jean-Pierre Pillaert een uitzonderlijk en speciaal evenement bijwonen nl Winkel Koerse
Winkel Koerse is een paardewedstrijd gelopen
op straat die jaarlijks uitgroeit tot een waar volksfeest met duizenden entoesiaste toeschouwers
Wie eenmaal komt kijken naar deze paardekoers
komt jaarlijks terug Misschien is dit dan ook het
geval voor minister Sauwens'
Geert Dessein

T / ^ K/ i n / M A
I UMDULA
ZWEVEGEM
Hierbij de uitslag van de VU •VUJO-tombola te
Zwevegem
Eerste prijs weekend Voeren 2 personen nummer 1794
Verder 1008 — 1041 — 1070 -1105- -11341139-1158-1171 — 1225- 1248- 12931 3 1 6 - 1 3 1 7 - 1 3 9 3 - 1 3 9 7 - 1445- 14531482-1515-1523—1536- 1553- 1641 1 6 9 3 - 1 6 9 5 - 1 7 4 0 - 1 7 4 4 - 1746- 17681835 — 1843 - 1846 — 1857 - 1878- 18901908-1961 - 1 9 9 1 - 2 0 1 2 - 2016- 20272029 — 2074 - 2080 - 2129 - 2158- 21852209 - 2211 - 2217 - 2224 - 2225- 22372277 - 2375 - 2452 - 2467 - 2567- 25802584 - 2601 - 2623 - 2684 - 2733- 27442758 - 2807 - 2845 - 2878 - 2884- 28902904 - 2931 - 2955 - 2956
Prijzen af te halen voor 1 november 1991 m
Sportwereld, Otegemstraat 158 te Zwevegem

ZOEKERTJE
— INFO — Introduktie produkten van Vlaamse
bedrijven op de Spaanse markt Inl Loncke, tel
02/252 08 48 of Arkada, Cubellas-Spanje (Barcelona) tel 00 34 38 95 31 95

WILLY
MICHIELS
MAKELAAR IN VERZEKERINGEN
Torieylaan 51 • 1654 HUIZINGEN
tel 02/3602040
Kantooruren 9-12 -15-18 (zaterdag 10-12)
Waar Vlamingen méér dan thuis zijn

VAN K E R C K H O V E N
KEUKEN- EN WINKELINRICHTING
bvba
Wouwerstraat 45, Heist-o/d-Berg
T e l . : . 015/24.45.76
's a v o n d s : 015/25.16.16
Fax: 015/25.13.44
UW PERSOONLIJKE WENSEN
EN ONS VAKKUNDIG ADVIES VOOR
UW KEUKENS-, WINKELSen WOONINRICHTINGEN
STAAN TE UWER BESCHIKKING
• gespecialiseerde vakmensen
• binnenhuisontwerpers
WIJ BIEDEN U
• Maatwerk
• Afwerking in detail
• Apparatuur
• Verzorgde plaatsing en service
• Eerlijke prijzen op Uw en/of onze ontwerpen
• Volledig pakket naar wens
RUWBOUW - AFWERKING - INRICHTING

BLOEMEN ROUWKRANSEN
BRUIDSTUILEN
ZAALVERSIERING

\

ETRA

w | /
• y ^
^ 4 ^

PVBA

HEIHOEFSEWEG 1
2520 EDEGEM
Tel 03/457 23 89

ADVERTENTIE

H^
N.V. ZAKENKANTOOR
HERMAN STEENHOUDT
1 STATIONSPLEIN,
9500 GERAARDSBERGEN
Tel. (054) 41 30 44

Cafetaria - Brusselse wafels
Tea-Room - Buffet

Woonkrediet
steeds iets beter!

Boterstraat 42-44 — 1000 Brussel
Tel. 02/511.26.12
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WEDERWOORD
De redaktie ontvangt graag
brieven voor de lezersrubriek
Wederwoord. Naamloze brieven gaan de scheurmand in,
evenals scheld- en smaadbrieven. De andere publiceert zij,
naarglang er plaats beschikbaar is. De redaktie behoudt
zich het recht voor brieven in te
korten en persklaar te maken
zonder de essentie van de inhoud te veranderen. Brieven
worden ondertekend met de
naam en de plaats van herkomst, tenzij de schrijver verzoekt slechts de initialen te gebruiken. De opinie, vertolkt in
een lezersbrieif, is niet noodzakelijk deze van de redaktie.

BLAUW FABRIEKJE
Eind juni werd hier in WIJ aangeklaagd dal
Krediet aan de Nijverheid — Crédit a l'lndustrie reklame maakt in de Voerstreek, zowel in
het Nederlands als in het Frans.
Deze tweetaligheid ligt niet in de lijn van de
wettige mogelijkheden en/of verplichtingen.
Intussen is er nog niets veranderd.
Vroeger kon je met dergelijke zaken
steeds terecht bij Jozef Van Overstraeten of
bij oud-senator Van De Zande. En met resultaat!
Welke parlementair tikt nu dat „blauw
fabriekje" op de vingers?
F.D.B., Kontich

PROEFNUMMERS
Als VU-militant zal mijn adres wel op
verschillende plaatsen terecht komen. Zo
ontving ik gedurende enkele weken een
proefnummer van ,,'t Pallieterke". Dat interesseerde me wel, want ooit waren we er
thuis bij onze ouders op geabonneerd. De
evolutie van dit blad is enorm. Het degradeerde zichzelf tot één verdachtmaking ten
aanzien van de Volksunie. Toen ik „De Vos"
— 47e jaarging nr. 14 ontving met daarin een
vergelijkende beoordelingstekst van „'t Pallieterke" over de hoffelijke, dienstvaardige
Herman Vandezande, algemeen voorzitter
VOS las, zag ik hoe ook de Vlaams-nationale
Vredesvereniging met dezelfde rioolpen in
de verdoemhoek wordt geschreven.
„'t Pallieterl<e" (2.7.1987):
Gewoonlijk
vind ik dit een volkomen verbodig programmapunt maar deze maal heb ik ontdekt dat
wat Herman plechtig voordroeg, de kern van
de zaak was. In een paar volzinnen trok de
Oproeper de ganse geschiedenis van de
WIJ
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IJzer en de bedevaart door van 1918 tot
1987, zo trefzeker dat ik geen andere redevoering meer behoefde."
„'t Pallieterl<e" (28.8.1991): „Het officiële
programma begon wel met een kemel van
formaat: moest men werkelijk Herman Vandezande weer naar boven sleuren voor de
oproep tot steun? Waarom moet dat ieder
jaar dezelfde zijn? Spreken kan hij alvast
niet en VOS vertegenwoordigen doet hij
slechts in schijn."
Op basis van mijn aandachtige lezing van
deze proefnummers kan ik alleen maar getuigen dat de Vlaams-nationale waarde van „'t
Pallieterke" in 't verleden ligt, ten tijde van
Bruno de Winter. Punt en gedaan.
P.V., Antwerpen

MISBRUIK
In onze kringen van het Katoliek Onderwijs
ontvingen wij een uitnodiging om (als leerkrachten) op 13 november 1991 o.l.v. Ann
Hermans (CVP), Europarlementslid, de Europese instellingen te bezoeken.
Tot daar nog toe, die éénzijdige CVPpropaganda, gelanceerd door de Zusters
van Vorselaar, dat zijn we gewoon! Maar wie
kan de machtskumulatie van de betrokken
persoon goedpraten?
Mevrouw Hermans is immers tevens Kuprof Pedagogiek. En haar man, Jos Bosmans, is burgemeester van Boutersem, én
CVP-volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Leuven!

ZOEKERTJE
— GEZOCHT — 46-jarige man met karrière in de
drukkerijsektor als tekenaar en proefdrukker, in
dienstverband en als zelfstandige, zoekt betrekking
in Brusselse of ten zuidwesten van de hoofdstad.
Voor inlichtingen zich wenden tot senator dr.J.
Valkeniers, tel. 02/569.16.04.
— OPENSTAANDE BETREKKING - Onmiddellijke indiensttreding: industrieel ingenieur bouwkunde. Voor meer inlichtingen kontakteer kamerlid
Etienne Van Vaerenbergh (02/519.86.94).
— GEZOCHT — 28-jarige jongeman met diploma
A2 Moderne Talen en A l Sekretariaat Moderne
Talen, kennis daktilografie en handelskorrespondentie, basiskennis boekhouden, informatika en
sociaal recht en met komputerervanng, met loopbaan in personeelsdienst en produktieleiding,
zoekt passende betrekking in de hoofdstad of ten
Zuidwesten ervan. Voor inlichtingen zich wenden
tot senator dr. J. Valkeniers, tel. 02.569.16.04.
— GEZOCHT — 23-jarige jongedame met diploma
Kandidatuur in de Rechten en Graduaat in de
fiskale wetenschappen, Franse handelskorrespondentie en N/F daktilografie, zoekt passende aanvangsbetrekking in omgeving van de hoofdstad of
gemakkelijk met openbaar vervoer te bereiken
omgeving. Voor inlichtingen zichwenden tot senator dr. J. Valkeniers, tel. 02/569.16.04.

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

Naam en adres op de red. bekend

VOOR WIE MEER WIL...
Meer is het driemaandelijks tijdschrift
voor een nieuw Vlaanderen, het is een
onafhankelijk, Vlaamsgezind jongerentijdschrift. Het is 34 biz. dik en kost
300fr. Bestellen kan door overschrijven
op rek. 468-6126362-05 van Oranje-De
Eenhoorn, Vlasstraat 17 te 8710 Wielsbeke met vermelding: leesgeld Meer.
Er zijn proefnummers ter beschikking.
Wie belangstelling heeft om mee te
werken neemt kontakt op met hoofdredakteur Reinoud D'Haese, Everslaarstraat
152
te
9160
Lokeren
091/48.99.08. Graag de tema's vermelden waaraan hij/zij wil meewerken.
Het eerste nummer bevat naast een
beginselverklaring o.m. een vraaggesprek met Artsen Zonder Grenzen, het
jongste VVB-kongres, de akties van
Vlaanderen 2000 en tal van bedenkingen bij,,Vlaamse" onderwerpen.,,Wijzen de scouts de Vlaamse beweging
af?", de IJzerbedevaart, het ANZ,
Frans-Vlaanderen. En verder: het
Koerdenprobleem, Cobra, David Te-

50

niers, Gorbatsjov, het leefmilieu en een
puntig kursiefje, getekend Anto Vano...
Kortom een boeiend eerste nummer
dat wij onze (jongere) lezers graag
aanprijzen, want Meer belooft.

LEPEL & VORK
Brugge bezoeken is ook
kennis maken met het

Vlaams
Ontmoetingscentrum

^

^ De Gulden Spoor
rechtover uitgang parking

Zitplaatsen feestzaal voor 100 personen - Groepen
en bussen op afspraak tegen speciale prijzen - toeristenmenu 295 fr.

't Zand 22 Brugge
tel 050 34 30 82
dranken
snacks

restaurant
zaal voor 50 pers

Caiié "^mH 'xüoteH %
— CambftlMus —
<cKCoosteAst*aat 3'3960CB/[ee
O 011/47 28 97

'tboerenhof

HOF VAN ENGELAND
bij Guido
hét Vlaams trefpunt in Brussel
Taverne „DE BOEMELTREIN"
Vlaams Huis
Streekbieren Snacks IJs Wafels Pannekoeken
Sf««rvol trcinimubllair - Ook vergaderruimte
Weststraat 131 — 9940 SLEIDINE
T«4 091/57 68 46 - Zat en zond gesloten

Lakensestraat 157 (KVS)
1000 Brussel
tel.: 218.01.27

RESTAURANT-HOTEL

Banketbakkerij

Adverteren in WIJ
rendeert
02/219.49.30
Probeer eens!

OVEREINDE

ANTWERPIA
JOOST GOSSYE
Geraardsbergsestraat
38
9300 Aalst
Tel. 053-21.35.33

Het ^alinö^utó
Oude Brugstraat 16, 9200 Schoonaarde. Tel. 052-42.32.46
Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur
De familiezaak met traditie
Jaarlijks verlof december

Vtttm
Oerenstraat 13
8190 Alvenngeoi
tel 058/288 007

Salons Raymond
— banketzalen tot 300 personen
— specialteiten bruiloften en banketten
Overeinde 8 AS
011/65.73.05 - 65.89.40
Bij vertonen van VU-lidkaart:
één aperitief gratis.

Brood- en
banketbakkerij

Sedert 1910
JAN PAUWELS-DE BRAUWER

Hostellerie

CAFE-RESTAURArfT-FRITUUR
Terras - Lunchroom -Coffeeshop
Altamira stone grill
Prijzen voor groepen
op aanvraag.
De Plank 24A
3790 Sint-Manens-Voeren
Tel. 041/81.07.03

R. DE BEULE
Heirbaan 53
2070 BURCHT
Tel.: 03/252.70.98
SPECIALITEIT VAN ALLE
GELEGENHEIDSGEBAK

Hotel — Restaurant — Feestzaal — Tea-Room
Een gastronomisch kompleks gelegen op amper 15 mm van de kust stelt U een zee voor
van kalmte komfort keuken rust rustiek en romantiek
Wi) bieden U
14 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort
Fijne Franse keuken d. la carte en 8 menus van 695 fr tot 1600 fr
Een hart voor de kmderen eigen speelruimten en aangepaste menu s
Kamer (2 pers ) met uitgebreid ontbijt vanaf 1750 fr
Eveneens pension en half pension mogelijkheden
Week end verblijf
SEMINARIEMOGELUKHEDEN

conferentiezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden

Oerenstraat 13

8690 Alvenngem tel. 058/288 007

GRONDVER^NTREINIGING ?
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GRONDE REINIGING!

Lange Nieuwstraat 21-23 bus 6 - B-2000 Antwerpen, België
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